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Drodzy Studenci,
Przewodnik ten powstał z myślą o Was w celu ułatwienia i usprawnienia wyszukiwania
potrzebnych informacji oraz kontaktów, możliwości rozwiązań problemów,
rozwiania pojawiających się wątpliwości.
Został on przygotowany m.in. na podstawie informacji ze szkoleń dla pierwszego roku,
szkolenia dla starostów, a także ze strony internetowej uczelni oraz innych powiązanych.
Należy jednak śledzić bieżące informacje, zarządzenia i komunikaty, ponieważ przewodnik
nie ma automatycznych aktualizacji.
Wszystkie uwagi, opinie i problemy, dotyczące przewodnika można zgłaszać przez
formularz który znajdziecie na ostatniej stronie przewodnika. Za wszelkie błędy z góry
przepraszam. Jest to pierwsze takiego typu przedsięwzięcie, więc Wasza opinia i uwagi
są dla mnie bardzo ważne, które pomogą uczynić ten projekt jeszcze lepszym.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Zarządowi PSUEK 2020/2021, w szczególności
Wojciechowi Jaroszowi za ogromną pomocą i wsparcie, jakie od nich otrzymałam.
Mam nadzieję, że pomoże odnaleźć się Wam w uczelnianych sprawach, zwłaszcza
w zdalnej rzeczywistości.

Ze studenckimi pozdrowieniami,
Koordynator projektu
Idealny Starosta UEK 2020/2021
Ewelina Ząbkowska

LEGENDA

❖ PARLAMENT STUDENCKI UEK

❖ PARLAMENT STUDENCKI UEK
❖ PARLAMENT STUDENCKI UEK

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI

Elementy te wskazują, że po kliknięciu
danego fragmentu tekstu lub grafiki
nastąpi
przekierowanie
do
odpowiedniego:
• slajdu
• strony internetowej
lub
• nastąpi pobieranie pliku

Podkreślenie tekstu czasami służy
zwróceniu uwagi na pewne istotne
kwestie.

Element
ten
zawsze
znajduje
się w prawym dolnym rogu i przenosi
do spisu treści.

Element ten oznacza, że należy
sprawdzić kolejny slajd, na którym
znajduje się kontynuacja tematu.

Kliknij na wybrany Instytut lub Kolegium,
by przejść na daną stronę internetową

Postępuj zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi na szarym tle.

Użyj tej kombinacji klawiszy klawiatury,
by znaleźć szukane hasło.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI
❖ WŁADZE UCZELNI
❖ STRUKTURA UCZELNI
❖ Kolegium
Ekonomii, Finansów i Prawa
❖ Kolegium
Gospodarki i Administracji Publicznej
❖ Kolegium
Nauk o Zarządzaniu i Jakości

❖
❖
❖
❖

DYREKTORZY INSTYTUTÓW
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
UEK NA FACEBOOK’U
STUDENCI- strona internetowa UEK

❖ PARLAMENT STUDENCKI UEK
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

O PSUEK
Studencka Rada Instytutu
Zarząd
Projekty
Pomoc i Kontakt
Dołącz do PSUEK
Bluzy UEK

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

PROGRAM STUDIÓW
ECTS
WERYFIKACJA WIEDZY
NIEOBECNOŚCI
SESJA
EGZAMINY
EGZAMIN KOMISYJNY
POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW
SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
PROMOTOR I SEMINARIUM DYPLOMOWE
PRACA DYPLOMOWA
EGZAMIN DYPLOMOWY

❖
❖
❖
❖
❖
❖

PRZENIESIENIE SIĘ NA STUDIA
URLOP
INDYWIDUALNE ODBYWANIE STUDIÓW
WISE
WYMIANY STUDENCKIE
ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖ RZECZNIK PRAW STUDENTA
❖ ANKIETYZACJA
❖ STAROSTA

❖ KOMUNIKACJA
❖ MAIL IDEALNY

❖ INSTRUKCJE
❖ KONTAKT Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA
❖ Konsultacje
❖ Brak Odpowiedzi

❖ OPIEKUN ROKU
❖ KONTAKT Z DZIEKANATEM
❖ KONTAKT Z WŁADZAMI
KATEDRY, INSTYTUTU, UCZELNI
❖ Wnioski Indywidualne Do Rektora
❖ Wnioski Indywidualne Do Dyrektora
Instytutu

❖ PODANIA/ WNIOSKI
❖ Składanie
❖ Wzory
❖ Odpowiedz Na Podanie

❖ PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW
❖ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZEBIEGU ZAJĘĆ

Stypendium Socjalne
Zapomoga
Stypendium Rektora
Stypendium Ministra
Stypendium Specjalne
BON - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

❖
❖
❖
❖

OPŁATY ZA STUDIA
UBEZPIECZENIA
DOMY STUDENCKIE= AKADEMIKI
OPIEKA ZDROWOTNA

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

KREDYTY STUDENCKIE
BIBLIOTEKA
CZASOPISMA UEK
AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY
PRAKTYKI UEK
CENTRUM JĘZYKOWE
PŁYWALNIA
KOŁA NAUKOWE; ORGANIZACJE
STUDENCKIE

❖NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE
❖REGULAMINY- SPIS TREŚCI
❖KONTAKT WS. PRZEWODNIKA

WŁADZE UCZELNI

Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz,
jest przełożonym wszystkich pracowników,
doktorantów i studentów.
Do zadań Rektora należą wszystkie sprawy
dotyczące Uniwersytetu, z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych przez Ustawę
lub Statut do kompetencji innych organów
Uniwersytetu.

REKTOR
DR HAB. STANISŁAW MAZUR, PROF. UEK

WIĘCEJ
INFORMACJI

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
koordynuje i nadzoruje prowadzenie
i
rozwój
działalności
dydaktycznej
w dyscyplinach uprawianych w Uczelni.
Współpracuje
z
przedstawicielami
studentów,
w
szczególny
sposób
z
Parlamentem
Studentów
UEK
oraz Rzecznikiem Praw Studenta.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
DR HAB. KAROLINA KLECHA-TYLEC, PROF. UEK
pro_student@uek.krakow.pl

WIĘCEJ
INFORMACJI

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

Prorektor ds. Nauki koordynuje i nadzoruje
działalność naukową oraz rozwój kadr
naukowych w dyscyplinach uprawianych
w Uniwersytecie.

Prorektor ds. Nauki

WIĘCEJ
INFORMACJI

PROF. DR HAB. PAWEŁ LULA

Prorektor ds. Projektów i Współpracy
koordynuje i nadzoruje prowadzenie
i rozwój działalności Uniwersytetu
w obszarze współpracy z otoczeniem
akademickim, biznesowym, administracją
publiczną, organizacjami pozarządowymi,
absolwentami oraz innymi podmiotami
społecznymi i publicznymi w zakresie
realizacji strategii Uniwersytetu w obszarze
wspólnych projektów i współpracy
partnerskiej oraz biznesowej.

Prorektor ds. Projektów i Współpracy
DR HAB. PIOTR BUŁA, PROF. UEK

WIĘCEJ
INFORMACJI

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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STRUKTURA UCZELNI

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

STRUKTURA UCZELNI

REKTOR

Uproszczony model uczelni.
o Dziekanaty funkcjonują przy Kolegium.
o Instytuty, a jest ich 9, składają się na 3 Kolegia.
o Kierunki studiów funkcjonują w ramach Instytutów .
o Prowadzący przynależą do konkretnych Katedr.

KOLEGIUM

DZIEKAN KOLEGIUM

INSTYTUT

DYREKTOR INSTYTUTU

KATEDRA

KIEROWNIK KATEDRY

Kliknij na wybrany Instytut lub Kolegium,
by przejść na daną stronę internetową

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Ekonomia
Europeistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Finanse i rachunkowość
Audyt finansowy
Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Finanse i rachunkowość
Rynki finansowe
Zarządzanie finansami państwa i samorządu
terytorialnego
Analityka gospodarcza

Prawo

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

KOLEGIUM GOSPODARKI
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Administracja
Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka przestrzenna
Studia miejskie

Stosunki międzynarodowe

Kliknij na wybrany Instytut lub Kolegium,
by przejść na daną stronę internetową

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
Informatyka Stosowana
Innowacje w biznesie
Inżynieria organizacji i zarządzania
Logistyka międzynarodowa
Marketing i komunikacja rynkowa
Modern Business Management
Rachunkowość i controlling
Turystka i Rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie Międzynarodowe
Innowacyjność produktu
Towaroznawstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

DYREKTORZY INSTYTUTÓW
Kliknij nazwę wybranego Instytutu,
by przejść na jego stronę internetową.

Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Instytut Ekonomii

prof. dr hab. Krzysztof Firlej

Instytut Finansów

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK

Instytut Prawa

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Instytut Zarządzania

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK

Instytut Polityk Publicznych i Administracji

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Instytut Politologii, Socjologii, Filozofii

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

WRÓĆ DO TEMATU:
STRUKTURA UCZELNI

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
SEMESTR ZIMOWY

1 październik 2020 r. - 21 luty 2021 r.

zimowa przerwa świąteczna

23 grudzień 2020 r. - 6 styczeń 2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna

1 luty 2021 r. - 14 luty 2021 r.

zimowa przerwa semestralna

15 luty 2021 r. - 21 luty 2021 r.

zimowa sesja poprawkowa

22 luty 2021r. - 7 marzec 2021 r.

SEMESTR LETNI

22 luty 2021 r. - 14 wrzesień 2021 r.

letnia przerwa świąteczna

1 kwiecień 2021 r. - 6 kwiecień 2021 r.

letnia sesja egzaminacyjna

14 czerwiec 2021 r. - 27 czerwiec 2021 r.

letnia sesja poprawkowa

1 wrzesień 2021 r. - 14 wrzesień 2021 r.

(Zarządzenie Rektora 44/2020)

§4 Regulaminu Studiów

PLAN ZAJĘĆ
Przenieś swój plan do Gmail:
1. Wygeneruj link do planu
2. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
3. Po lewej stronie obok sekcji „Inne kalendarze” kliknij Dodaj

Z adresu URL.

4. W wyświetlonym polu wpisz adres kalendarza.
5. Kliknij Dodaj kalendarz. Kalendarz pojawi się po lewej stronie w sekcji „Inne kalendarze”.
Zanim zmiany pojawią się w Kalendarzu Google, może upłynąć do 12 godzin

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

UEK NA FACEBOOK’U
Kliknij na wybrany element,
by przejść na daną stronę internetową

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Instytut Ekonomii:

Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK

Katedra Handlu Zagranicznego UEK

Katedra Makroekonomii UEK

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji UEK

Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej UEK

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

UEK NA FACEBOOK’U
Kliknij na wybrany element,
by przejść na daną stronę internetową

Instytut Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii:

KSE UEK - Katedra Studiów Europejskich

Katedra Studiów Politycznych UEK

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Gospodarka Przestrzenna UEK

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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UEK NA FACEBOOK’U
Kliknij na wybrany element,
by przejść na daną stronę internetową

Instytut Zarządzania:
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Marketing i komunikacja rynkowa

Katedra Rachunkowości UEK

Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK

Katedra Zarządzania Zasobami Pracy UEK

Zarządzanie projektami UEK

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem UEK

Katedra Zarządzania Procesowego UEK

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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UEK NA FACEBOOK’U
Kliknij na wybrany element,
by przejść na daną stronę internetową

RoSiE - Zespół ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego

Centrum Językowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

Akademickie Centrum Kariery

Biblioteka Główna UEK w Krakowie

International Programmes Office (BPZ UEK)

Stołówka Studencka UEK

Klub Studencki zaUEK

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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STUDENCI
strona internetowa UEK
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Kliknij na wybraną zieloną ramkę laby przenieść się w dane miejsce na stronie internetowej.
W niebieskiej ramce znajdują się kwestie, które nie zostały rozwinięte w przewodniku.

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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Kliknij na wybraną zieloną ramkę laby przenieść się w dane miejsce na stronie internetowej.
W niebieskiej ramce znajdują się kwestie, które nie zostały rozwinięte w przewodniku.

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

PARLAMENT STUDENCKI UEK

Organ samorządu studenckiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich
studentów przed Władzami Uczelni, ochrona praw studenta, uczestnictwo w realizacji zadań
Uczelni, kreowanie życia studenckiego poprzez wspomaganie ruchu naukowego, kulturalnego
oraz sportowego oraz umożliwienie rozwoju jego członkom.

Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich,
w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i związanych z zapewnianiem jakości kształcenia.
Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych
przez uczelnię na sprawy studenckie.

WIĘCEJ
INFORMACJI

MISJA I WIZJA

WARTOŚCI

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

Studencka Rada Instytutu
Studencka Rada Instytutu jest organem samorządu studenckiego na poziomie
Instytutu.
Składa się z członków Parlamentu Studenckiego z danych Instytutów wybranych
w wyborach powszechnych wśród studentów Instytutów.

Do zadań Studenckiej Rady Instytutu należy m.in.:
• reprezentowanie interesów studentów Instytutu,
• wyrażanie opinii społeczności studentów Instytutu,
• opiniowanie programów studiów prowadzonych w Instytutach,
• uzgadnianie powoływanych opiekunów kierunków danych Instytutów,
• uzgadnianie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. studenckich,
• współpracowanie

z

władzami

Instytutu

w

działaniach

zmierzających

do poprawy kształcenia.

Studencka Rada Instytutu
(SRI)

Przewodniczący / Przewodnicząca
Studenckiej Rady Instytutu

E-mail

SRI Ekonomii

Kamila Langowska

kamila.langowska@psuek.pl

SRI Finansów

Bartosz Majtyka

bartosz.majtyka@psuek.pl

SRI Prawa

Tomasz Maurek

tomasz.maurek@psuek.pl

SRI Metod Ilościowych
w Naukach Społecznych

Kinga Matoga

kinga.matoga@psuek.pl

SRI Zarządzania

Sylwia Obajtek

sylwia.obajtek@psuek.pl

SRI Nauk o Jakości
i Zarządzania Produktem

chwilowo brak

w razie pytań → biuro@psuek.pl

SRI Polityk Publicznych
i Administracji

Marianna Mowczko

marianna.mowczko@psuek.pl

SRI Gospodarki Przestrzennej
i Studiów Miejskich

Jakub Długi

jakub.dlugi@psuek.pl

SRI Politologii, Socjologii,
Filozofii

Aleksandra Borzym

aleksandra.borzym@psuek.pl

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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Członkowie Zarządu PSUEK
Przewodniczący Parlamentu Studenckiego
KRZYSZTOF KULA
krzysztof.kula@psuek.pl

Zastępca Przewodniczącego
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
WOJCIECH JAROSZ
wojciech.jarosz@psuek.pl

Członek Zarządu ds. Socjalnych i Projektów
NATALIA WOLAS
natalia.wolas@psuek.pl

Członek Zarządu ds. Finansów
WOJCIECH CIŹLA
wojciech.cizla@psuek.pl

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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PARLAMENT STUDENCKI

CZŁONKOWIE PSUEK

WOLONTARIUSZE

Kliknij na etykietę poszczególnej Komisji
by dowiedzieć się więcej.

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Komisja ds. Finansów
Komisja ds. Socjalnych
Komisja Prawna
Komisja ds. HR
Komisja ds. Promocji
Komisja ds. Projektów
Komisja ds. Fundraisingu

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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REALIZOWANE PROJEKTY
Kliknij na logo poszczególnego projektu
by dowiedzieć się więcej.

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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KONTAKT Z PSUEK
Rzecznik Praw Studenta (rps@psuek.pl)
łamanie praw studenta, nieprawidłowości
związane z przebiegiem zajęć, porady dotyczące Regulaminu i innych aktów prawnych
socjalna@psuek.pl

stypendia i sprawy bytowe

wojciech.jarosz@psuek.pl
pomysły dotyczące zmian ogólnouczelnianych w zakresie
dydaktyki i jakości kształcenia bądź funkcjonowania biblioteki
wojciech.jarosz@psuek.pl
problemy dotyczące szerszej liczby studentów np. znaczny
spadek jakości obsługi konkretnego dziekanatu, niewydawanie dyplomu w terminie
biuro@psuek.pl

wszelkie inne sprawy

ubezpieczenia@psuek.pl
bluzy@psuek.pl

sprawy dotyczące ubezpieczeń

sprawy dotyczące bluz UEK

ZNAJDŹ NAS!

LET’S KEEP IN TOUCH
✓ Skrzynka e-mail
✓ Facebook’owe grupy- dzięki nim nie przegapisz NEWS-ów!:
✓ UEK magisterskie
✓ UEK pierwszy rok
✓ Starosta UEK
SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

DOŁĄCZ DO PSUEK!
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
PARLAMENTU STUDENCKIEGO
• uzyskaj pełnoprawny mandat
do głosowania, który równa się SILE
w działaniu,
• zdobądź możliwość decydowania
o sprawach dotyczących PSUEK,
• bierz udział w kreowaniu naszych
postulatów,
• bądź formalnym przedstawicielem
studentów UEK,
• zasiadaj w komisjach, zespołach
i innych organach uczelnianych
Członkami Parlamentu są delegaci
wybrani spośród studentów startujący z
list Instytutów w wyborach. Kadencja
członków Parlamentu trwa 2 lata, a
rozpoczyna się z dniem 1 września roku
wyborów.
Wybory do PS odbywają się co roku.
Bieżące informacje, rozkład wolnych
mandatów na poszczególnych
Instytutach oraz skrócony harmonogram
wyborów:

WIĘCEJ
INFORMACJI

GŁOSOWANIE W
SYSTEMIE USOS

ZOSTAŃ
WOLONTARIUSZEM
• pomagaj studentom i dbaj o ich
interesy przed Władzami Uczelni
• twórz z nami największe projekty
na UEKu: Juwenalia, Mosty
Ekonomiczne, Planer, ŚwieŻaka i inne
• pracuj ze wspaniałymi ludźmi,
od których możesz się wiele nauczyć
• zostań współtwórcą ciekawych imprez
i przedsięwzięć
• zdobądź nową wiedzę, przydatne
umiejętności i najlepsze wspomnienia

Wolontariusze działają z nami przy
wszystkich projektach, uczestniczą też
w pracach różnych komisji. Nawet jeśli
nie chcesz kandydować w wyborach
do Parlamentu, możesz się zaangażować!
Wypełnij formularz, a będziesz
otrzymywał na bieżąco informacje
o projektach!

ORDYNACJA
WYBORCZA

FORMULARZ
ZAPISOWY
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BLUZY UEK
➢ Oficjalne bluzy UEK wykonane są z wytrzymałych i miłych w dotyku materiałów o gramaturze 280 g.
➢ Składają się w 90% z bawełny i w 10% z poliestru.
➢ Są wyjątkowo miękkie i wygodne, a także odporne na rozciąganie w trakcie noszenia i kurczenie
podczas prania.

DO WYBORU:

W KOLORZE:

→ bluza z kapturem

→ burgundowym

→ bluza bez kaptura

→ szarym

→ bejsbolówka

→ czarnym
→ granatowym
→ zielonym

→ białym
→ różowym
TABELA ROZMIARÓW
XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Długość ze
ściągaczem

67

68

71

74

78

80

80

Szerokość na
linii piersi

44

48

52

56

60

64

66

Długość rękawa

65

66

68

69

70

71

71,5

Szerokość
ściągacza u dołu

33

36

37

38,5

39,5

42

44

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI UEK!
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RZECZNIK PRAW STUDENTA
Doradza w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta zawartych
w Ustawie, statucie uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych;

Interweniuje w przypadku łamania praw studenta;
Pomaga studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelnią;
Deleguje przedstawicieli spośród studentów Instytutu na egzaminy komisyjne.

Sylwia Obajtek
rps@psuek.pl

POGOTOWIE SESYJNE
pogotowie.sesyjne@psuek.pl
WIĘCEJ
INFORMACJI
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OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

„Ocena zajęć dydaktycznych” to nic innego jak ankiety wśród studentów,
w których można ocenić zajęcia dydaktyczne. Jest to narzędzie Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia.

Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów,
które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ankiety są ANONIMOWE
KIEDY?
pod koniec każdego semestru
GDZIE?
w Systemie USOS i Wirtualnym Dziekanacie

PO CO?
✓ to sygnał zwrotny dla prowadzącego zajęcia,
✓ szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie
procesu dydaktycznego
✓ jest to cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać
mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć.

Wszystkie te działania podejmowane są na Uczelni po to, byśmy to MY – STUDENCI,
mogli jak najwięcej zyskać uczestnicząc w zajęciach będących w programie studiowanego
kierunku czy specjalności.
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STAROSTA
to reprezentant

GRUPY

SPECJALNOŚCI
ROKU

Starości reprezentują grono studentów, przez które zostali wybrani,
przed organami samorządu studenckiego, pracownikami i władzami Uniwersytetu.

Starosta odpowiada za:
Reprezentowanie grupy/roku poprzez:

❖ Kontakt z dziekanatem w sprawach grupy/roku
❖ Kontakt z opiekunem roku
❖ Kontakt z Samorządem (PSUEK)
❖ Kontakt z prowadzącymi zajęcia
❖ Ustalanie terminów egzaminów

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

KOMUNIKACJA
❖

Jak się zwracać- Szanowny Panie… yyy?

❖

Jak prawidłowo napisać e-mail? - kilka przydatnych wskazówek

❖

„Z czym do kogo”- w jakich sprawach zwracamy się do jakich osób

❖

Co zrobić, gdy nie uzyskaliśmy odpowiedzi

JAK ZWRACAĆ SIĘ DO WŁADZ/WYKŁADOWCÓW?
Rektor/Prorektor
Dziekan/Prodziekan

Panie Rektorze
Panie Dziekanie

Dyrektor Instytutu/ Zastępca Dyr. Instytutu

Panie Dyrektorze

Profesor / Dr habilitowany

Panie Profesorze

Doktor

Panie Doktorze

Gdy dana osoba jest jednocześnie np. Profesorem
i Dyrektorem lub Prorektorem, wtedy w zależności
od rodzaju sprawy należy wybrać odpowiedni tytuł.
Sprawy dyrektorskie >> Panie Dyrektorze
Sprawy dydaktyczne >> Panie Profesorze
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MAIL IDEALNY

Witam, Pozdrawiam - niewskazane

Szanowny Panie/Pani + tytuł [+ przecinek]
(...) [rozpoczęcie zdania małą literą]
Z poważaniem [bez przecinka]
[imię i nazwisko, oraz]

"We wszystkich wiadomościach
wysyłanych drogą mailową
do pracowników UEK student
ma obowiązek zamieszczać
następujące dane:

•
•
•

Imię, nazwisko,
numer indeksu,
rok, kierunek oraz tryb studiów.”

(Zarządzenie Rektora 63/2020)
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INSTRUKCJE
konfiguracji/ zakładania konta:
• Uczelniane Konto Studenckie
• Poczta studencka
- Informacje
- Konfiguracja

• WiFi dla studentów
• WiFi dla studentów wymiany ERASMUS
• MS Office 365 A3
• Zoom dla studentów
Kliknij na wybrany temat powyżej lub zieloną ramkę na poniższej grafice aby zobaczyć instrukcję.
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KONTAKT Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA:
W jakim celu?
✓ Prośba o udostępnienie materiałów z zajęć
✓ Ustalanie i zmiana terminów zajęć
✓ Ustalanie harmonogramu egzaminów
✓ Informacje o formie zaliczenia
✓ Informacja o ocenach
✓ Inne istotne informacje (nieobecności, kurs na moodle, termin zerowy)

Jak?
➢ E-mail z uczelnianej poczty (@student.uek.krakow.pl)
➢ Konsultacje online

KONSULTACJE
Są dwie podstawowe formy konsultacji:
1. synchroniczne:
a) w formie spotkania online na platformie Zoom
b) osobiście, z zachowaniem reżimu sanitarnego*
2. asynchroniczne (z wykorzystaniem platformy Moodle lub e-maila).

a) mailowo przy wykorzystaniu uczelnianej poczty (@student.uek.krakow.pl)
b) przy wykorzystaniu platformy Moodle (forum na kursie przedmiotu)
Dla studentów studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej konsultacje będą odbywać
się w piątki po godz. 15.45, soboty lub niedziele.
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BRAK ODPOWIEDZI
na mail ze strony prowadzącego zajęcia
Prowadzący zajęcia ma obowiązek odpisania na otrzymane maile
studentów w ciągu 3 dni roboczych.

1. Brak odpowiedzi

powiadomienie Kierownika Katedry

w ciągu 3 dni roboczych

2. Brak odpowiedzi

powiadomienie Dyrektora Instytutu

w ciągu kolejnych 3 dni roboczych

(Zarządzenie Rektora 63/2020)

Zanim wejdzie się na drogę zgłaszania prowadzącego:
Upewnij się, czy mail został wysłany z poczty studenckiej i czy został prawidłowo podpisany.
Gdy prowadzący mimo upływu terminu nie odpisuje, warto się przypomnieć ponownym
mailem. Zależnie od pilności sprawy, można poczekać dłużej niż 3 dni.

Gdy prowadzący który notorycznie ignoruje maile, a jednocześnie jest to Dyrektor Instytutu,
to lepiej skontaktować się z nami :)

W razie wątpliwości lub jeśli powyższe działania nie przyniosły efektów:
skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Studenta

rps@psuek.pl
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OPIEKUN ROKU

Zgodnie z §3 ust. 3. Regulaminu Studiów Wyższych UEK
„Starosta ma obowiązek nawiązania kontaktu z opiekunem roku danego kierunku
w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć*

Jakie główne zadania ma opiekun?
Udzielanie pomocy studentom w rozwiązywaniu problemów dotyczących;
- przebiegu studiów
- spraw bytowych i socjalnych

Ponadto, w przypadku studentów 1 roku studiów opiekunowie roku powinni
zorganizować spotkanie ze studentami za pomocą ZOOMa

TWÓJ
OPIEKUN
ROKU

(Zarządzenie Rektora 63/2020)

§3 Regulaminu Studiów
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KONTAKT Z DZIEKANATEM
W jakim celu?
o
o

Załatwienie wszelkich spraw administracyjnych
Składanie podań

Jak?

Uwaga !

o Za pomocą maila z poczty studenckiej
o Telefonicznie
o Osobiście*

Szczegółowe dane
kontaktowe dziekanatów

W okresie ograniczonej działalności UEK
studenci mają wstęp do uczelni
w sprawach wymagających osobistego
kontaktu- po uprzednim umówieniu się
telefonicznie w dziekanacie, katedrze
lub w innej jednostce organizacyjnej;
wizyta musi się odbywać przy zachowaniu
obowiązujących wymogów sanitarnych.
Śledź najnowsze Zarządzenia Rektora
i komunikaty!

Aktualne informacje najprawdopodobniej znajdziesz na stronie Instytutu

BRAK ODPOWIEDZI
na mail ze strony pracownika dziekanatu
➢
➢
➢
➢
➢

Pracownik dziekanatu powinien odpisać na mail w ciągu 4 dni roboczych
(standard obsługi)
Po upływie 4 dni roboczych, można przypomnieć się mailowo lub poinformować
Kierownika Dziekanatu
W przypadku braku odpowiedzi na maila w ciągu kolejnych 4 dni od poinformowania
Kierownika Dziekanatu, należy spróbować ponownie skontaktować się z dziekanatem
(mailowo, telefonicznie)
Jeśli wszystkie powyższe próby kontaktu zawiodą, poinformuj Prorektor ds. Kształcenia
i Studentów
W razie problemów, skontaktuj się z nami —> rps@psuek.pl
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KONTAKT Z WŁADZAMI
KATEDRY, INSTYTUTU, UCZELNI
W jakim celu?
✓ Niestandardowe sprawy dotyczące całej grupy studentów,
których nie da się załatwić z prowadzącymi zajęcia
✓ Informowanie o braku kontaktu z prowadzącymi
✓ Informowanie o nieprawidłowościach

Jak?
➢ Mailowo
➢ Oficjalne podanie

WNIOSKI INDYWIDUALNE
DO REKTORA
Pisma składane do REKTORA,
czyli do Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów:

➢

Odwołanie od decyzji Dyrektora Instytutu

➢

Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni

➢

Wniosek o wznowienie studiów i ponowny wpis na listę studentów

➢

Wniosek o zmianę formy studiów z stacjonarnej na niestacjonarną i odwrotnie

➢

Odwołanie od skreślenia z listy studentów

➢

Wniosek o ITZ za działalność na rzecz uczelni
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WNIOSKI INDYWIDUALNE
DO DYREKTORA INSTYTUTU

➢

Wniosek o Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć, Indywidualny Plan Studiów
oraz Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną

➢

Wniosek o dokonanie wpisu warunkowego z powtarzaniem przedmiotu

➢

Wniosek o powtarzaniu semestru lub roku

➢

Wniosek o egzamin komisyjny

➢

Wniosek o urlop od zajęć

➢
➢

➢
➢
➢

Wniosek o roczny lub inny okres rozliczeniowy w uzasadnionych
przypadkach losowych
Wniosek o uznaniu przedmiotów w kolejnych semestrach, w przypadku
wystąpienia nadwyżki punktów za zrealizowane na studiach za granicą
przedmioty
Wniosek o zmianę promotora
Wniosek o odbycie praktyki w innym terminie, jeśli student z przyczyn
niezawinionych nie zaliczył praktyki lub stażu
Wniosek o zmianę studiów między Instytutami na UEK
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SKŁADANIE
PODANIA / WNIOSKU
Kliknij na wybraną zieloną strzałkę lub screen aby przenieść się na daną stronę internetową.
Uwaga! Należy być zalogowanym na stronie USOS, w przeciwnym razie pod danym adresem
pojawi się komunikat o logowaniu.

❖

Poprzez system USOS

(instrukcja wizualna) podania

Strona główna USOS

Dla studenta

Podania

Złóż nowe podanie

(instrukcja wizualna) wnioski

Strona główna USOS

Dla wszystkich

Wnioski
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Instrukcja wizualna
składania podania
poprzez system USOS

Kliknij na wybrany screen lub element
w czerwonej ramce aby przenieść się na
daną stronę internetową.
Uwaga! Należy być zalogowanym na
stronie USOS, w przeciwnym razie pod
danym adresem pojawi się komunikat
o logowaniu.

Z listy wybieramy określone
podanie, a jest ich 17 lub jeśli to
podanie w innej sprawie
wybieramy „3. Inne”
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Instrukcja wizualna składania wniosku
poprzez system USOS
Kliknij na wybrany screen lub element w czerwonej ramce aby przenieść się na daną stronę internetową.
Uwaga! Należy być zalogowanym na stronie USOS, w przeciwnym razie pod danym adresem pojawi się
komunikat o logowaniu.
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WZORY PODAŃ
W zakładce wzory podań znajdziemy również procedurę składnia podań poprzez system USOS

Strona główna USOS

Strona główna wybranego Instytutu

Aktualności

Studenci

Wzory podań (po lewej)

Sprawy formalne/ Dokumenty do pobrania

Kliknij na wybrane podanie aby pobrać

Wzory podań do pobrania:
PODANIA DO DYREKTORÓW INSTYTUTÓW
I PROREKTORA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu)

Powtarzanie semestru
Wznowienie studiów na tym samym kierunku –

•
•

ponowny wpis na listę studentów po skreśleniu
(tylko po zaliczeniu 1 semestru)

•

Wznowienie studiów z jednoczesnym skierowaniem
na powtarzanie semestru – tylko po zaliczeniu
pierwszego semestru

•
•

Indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ)tylko po zaliczeniu 1. semestru oraz spełnieniu wymogu
wysokości średniej ocen w zależności od kierunku studiów

Indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ)z powodu szczególnej działalności na rzecz Uczelni
(tylko po zaliczeniu pierwszego semestru)

Ponowny wpis na listę studentów po skreśleniu
z powodu zaległości finansowych
Przeniesienie na inny kierunek w UEK

•
•
•

Indywidualna ścieżka edukacyjna (ISE)

Zmiana formy studiów ze stacjonarnej
na niestacjonarną
Zmiana formy studiów z niestacjonarnej
na stacjonarną
Odwołanie do Prorektora
Oświadczenie dla studentów, którzy nie złożyli
indeksu - tylko dla studentów obsługiwanych w systemie
dziekanatowym APOLLO, którzy w związku z epidemią
koronawirusa i odwołaniem dyżurów w dziekanacie,
składają podania w postaci elektronicznej

Oświadczenie o gotowości do obrony
(wraz z załącznikami)
Wniosek o wysłanie na wskazany adres dyplomu,
suplementu do dyplomu oraz odpisów
Pełnomocnictwo do podpisania ślubowania
oraz odbioru dokumentów

Przeniesienie z innej Uczelni do UEK
Roczny okres rozliczeniowy
Urlop krótkoterminowy
Urlop semestralny lub roczny z przystąpieniem
do weryfikacji uzyskanych efektów
Urlop semestralny lub roczny
Studiowanie według indywidualnego planu studiów
(IPS)

PODANIA DO ADMINISTRACJI DOMÓW
STUDENCKICH

•

Formularz zakwaterowania do Domu Studenckiego tylko dla studentów, którzy będą się kwaterować w Domu
Studenckim "Fafik" lub "Merkury"
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ODPOWIEDŹ NA PODANIE
Kliknij na wybraną zieloną strzałkę, screen lub element w czerwonej ramce aby przenieść się
na daną stronę internetową.
Uwaga! Należy być zalogowanym na stronie USOS, w przeciwnym razie pod danym adresem
pojawi się komunikat o logowaniu.

➢

Decyzja powinna zostać podana do wiadomości poprzez USOS lub mailowo –
ewentualnie telefonicznie.
Strona główna USOS

Dla wszystkich

Lista pism administracyjnych

LUB
Strona główna USOS

➢

Dla studenta

Podania

Gdy nie ma decyzji po 2 tygodniach, należy skontaktować się z dziekanatem w tej
sprawie, za wyjątkiem spraw administrowanych przez Dział Spraw Bytowych.
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JAK PODPINAĆ PRZEDMIOTY?
W USOSweb można powiązać przedmioty z realizowanym programami studiów.
Podpięcie przedmiotu do programu oznacza, że zaliczenie danego przedmiotu
będzie uwzględnione właśnie w tym programie studiów.
Aby podpiąć przedmiot pod właściwy program i etap studiów, należy wejść w zakładkę
„Dla studentów”, a następnie „podpięcia” (instrukcja wizualna wraz z linkami na następnej
stronie).
W zakładce „podpięcia” należy wybrać niepodpięte przedmioty i wybrać właściwy program
studiów do którego dany przedmiot przynależy.
Właściwy program studiów to program danego kierunku studiów, na którym realizowane
są konkretne przedmioty.
Z kolei wybierając etap, wybieramy właściwy semestr, na którym znajdują się
dane przedmioty.

UWAGA

➢ W razie problemów z podpięciem należy skontaktować się z dziekanatem.
➢ Niektóre przedmioty mogą być podpięte automatycznie.
➢W

przypadku przedmiotów dodatkowych i indywidualnych
programów studiów,
należy kontaktować się z dziekanatem jeśli właściwy przedmiot nie znajduje się
w systemie USOS.

➢W

przypadku przedmiotów do wyboru, czasami w systemie USOS widnieje przedmiot
przez nas wybrany, który ostatecznie nie został otwarty, przez co faktycznie nie występuje
w planie studiów, a przy tym może nie być właściwego przedmiotu, który jest realizowany
w zamian za ten wybrany - w takich sytuacjach należy poinformować dziekanat.
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Jak podpinać przedmioty?
Kliknij na wybrany screen lub element w czerwonej ramce aby przenieść się na daną stronę internetową.
Uwaga! Należy być zalogowanym na stronie USOS, w przeciwnym razie pod danym adresem pojawi się
komunikat o logowaniu.
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NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W REALIZACJI ZAJĘĆ
Student ma prawo zgłoszenia problemu lub

→poprzez adres internetowy na e-Uczelni (moodle)
→bezpośrednio do prowadzącego
→do przełożonych
→do PSUEK
Moodle

Moodle

Studenci

Kontakt

Potrzebuję pomocy HELPDESKA

Prowadzący zajęcia obowiązany jest do ich realizacji zgodnie z aktualnym harmonogramem, ustalonym
dla tych zajęć (planzajec.uek.krakow.pl) oraz do ich punktualnego rozpoczynania i kończenia.
Najpóźniej na pierwszych prowadzonych zajęciach dydaktycznych prowadzący zajęcia ma obowiązek
powiadomienia studentów o zasadach uczestnictwa w zajęciach oraz usprawiedliwiania ewentualnych
nieobecności.

PLAN ZAJĘĆ
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PROGRAM STUDIÓW
•

Przedmiotach w danych semestrach

•

Liczbie godzin,

•

Ilości punktów ECTS z danego przedmiotu

•

Karta przedmiotów zgodna z polskimi ramami kwalifikacji cele, efekty uczenia się

•

Typ zajęć

•

Kryteria oceny

•

Literatura

•

Forma zaliczenia

§5 Regulaminu Studiów

PLAN ZAJĘĆ

ECTS >>
❖ Są to punkty uzyskiwane przez studenta w ramach zaliczeń przedmiotów.
❖ Każdy przedmiot ma inną wagę.
❖ Istnienie punktów ECTS ma znaczenie przy staraniu się o wyjazd zagraniczny.
❖ Liczba punktów ECTS zależy od przewidywanego nakładu pracy studenta.

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta,
zarówno w ramach godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli,
jak i pracy samodzielnej.
§1 Regulaminu Studiów
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FORMY WERYFIKACJI WIEDZY,
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Krótkookresowe, podczas prowadzonych zajęć: np.

•
•
•

odpowiedź ustna

kolokwium
test

W ramach danego przedmiotu, etapu studiów lub całych studiów: np.

•
•
•

egzamin ustny
egzamin pisemny
realizacja projektu

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOSCI:
ZAJĘCIA, KOLOKWIUM, EGZAMIN
Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta
na zajęciach jest przedłożenie prowadzącemu zajęcia,
w ciągu 7 dni od pierwszego dnia nieobecności,
zaświadczenia lekarskiego
lub
innego wiarygodnego dokumentu, z którego jednoznacznie
wynika, że student nie mógł uczestniczyć w zajęciach
w danym dniu.

§23 Regulaminu Studiów
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SESJA EGZAMINACYJNA
Skala ocen:
5.5 celujący
5.0 bardzo dobry
4.5 dobry plus
4.0 dobry
3.5 dostateczny plus
3.0 dostateczny
2.0 niedostateczny

1a) tzw. Zerówka – to dodatkowy
termin egzaminu bez konsekwencji*
1b) Przed-termin – to I termin egzaminu
odbywający się przed sesją
2) Egzamin - I termin
3) Egzamin - II termin (sesja poprawkowa)
4) Wniosek o powtarzanie przedmiotu
5) Wniosek o powtarzanie semestru/roku

KALKULATOR
ŚREDNIEJ OCEN

* - Zależy od woli prowadzącego

OCENA KOŃCOWA = oceny bieżące + egzamin

§ 18
Egzaminator informuje studentów o ocenie z egzaminu w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia.
Prowadzący zajęcia informuje o ocenach z zaliczeń studenta w ciągu 7 dni od przeprowadzenia danej formy
sprawdzenia osiągnięć studenta.
W przypadku egzaminu ustnego egzaminator informuje studenta o ocenie z egzaminu niezwłocznie
po zakończeniu egzaminu z danym studentem.
Prawo wglądu do swoich prac posiada każdy student.

Regulamin Studiów
Zasady uzyskiwania zaliczeń
przedmiotów i semestrów

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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EGZAMINY
„W ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu* starosta roku lub grupy,
w porozumieniu z egzaminatorem, przygotowuje harmonogram egzaminów.”

Ponadto, w harmonogramie dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem podaje się
dwa terminy egzaminu:

➢ I termin w sesji egzaminacyjnej
➢ II termin w sesji poprawkowej
W sytuacji, gdy w regulaminowym terminie, nie zostaną ustalone daty egzaminów, starosta grupy
lub roku ma prawo wnioskować o wyznaczenie tych terminów do Dyrektora instytutu.

Istotne !
➢
➢

Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami, zmienić termin egzaminu
ustalony wcześniej z zachowaniem zasady, że termin ten przypadać musi
w sesji.
Egzaminator nie ma możliwości zmiany terminu ustalonego w trybie podania
o wyznaczenie terminu egzaminu przez Dyrektora Instytutu

Dodatkowo
Egzaminator może również – w porozumieniu ze studentami – przeprowadzić egzamin przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej, pod warunkiem, że odbyły się wszystkie zajęcia z przedmiotu objętego egzaminem i studenci
zrealizowali wymagania dopuszczające ich do egzaminu.

DWA EGZAMINY W TEN SAM DZIEŃ?!
Ważne jest aby starosta ustalał harmonogram egzaminu, wtedy takie sytuacje
nie będą mieć miejsca.
Jeśli jednak już dojdzie do takiej sytuacji należy szybko, mailowo skontaktować
się z wykładowcą w celu próby przesunięcia tego terminu.

§21 Regulaminu studiów
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EGZAMIN KOMISYJNY
Student, który nie zgadza się z uzyskaną oceną końcową z przedmiotu oraz zgłasza
uzasadnione zastrzeżenia co do:

a) bezstronności nauczyciela, który go oceniał,
b) formy, przebiegu egzaminu/zaliczenia,
c) sposobu ustalenia oceny końcowej z przedmiotu.

Złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Instytutu w ciągu siedmiu dni od daty
uzyskania oceny końcowej.

Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z:

•
•
•
•

przewodniczącego komisji- Dyrektora instytutu albo jego zastępca,
egzaminatora (przeprowadzającego egzamin komisyjny) - wyznaczonego przez
Dyrektora instytutu
egzaminatora (przeprowadzającego egzamin, do którego zgłoszone zostały
zastrzeżenia) lub pracownika odpowiedzialnego za przedmiot.
obserwatora*

Student ma prawo zgłosić na egzamin komisyjny swojego obserwatora:
przedstawiciela samorządu studenckiego, opiekuna roku lub inną osobę,
z prawem wyrażania opinii o przebiegu egzaminu komisyjnego.

•
•

•
•

Formę przeprowadzenia egzaminu komisyjnego ustala przewodniczący komisji.
Egzamin komisyjny powinien odbyć się nie wcześniej niż 3 dni i nie później
niż 7 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

W przypadku rozbieżności opinii członków komisji przeprowadzającej egzamin
komisyjny, ostateczną ocenę ustala przewodniczący.
Z przeprowadzenia egzaminu komisyjnego sporządza się protokół,
który przewodniczący komisji dostarcza niezwłocznie do dziekanatu.

§19 Regulaminu Studiów
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POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW
Studia I stopnia - maks. 3 przedmioty
Studia II stopnia - maks. 2 przedmioty

Jednolite studia magisterskie - 5 przedmiotów
(nie więcej niż 3 przedmiotów w jednym semestrze)

Powtarzanie przedmiotu nie dotyczy zajęć realizowanych w ramach ostatniego semestru.

W takiej sytuacji Dyrektor instytutu, na pisemny wniosek studenta, może podjąć decyzję
o powtarzaniu semestru lub roku.
W razie niezaliczenia powtarzanego przedmiotu student może ubiegać się wyłącznie
o powtórzenie semestru lub roku, na którym przedmiot ten występuje w programie studiów.
§25 i §26 Regulaminu Studiów

Student może zostać skreślony z listy w przypadku:
⮚ stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach,

⮚ stwierdzenia braku postępów w nauce,
⮚ nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
⮚niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

Student zostaje skreślony z listy w przypadku:
⮚ niepodjęcia studiów,

⮚ rezygnacji ze studiów,
⮚ ukarania studenta karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu,
⮚ niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
Skreślenie z listy studentów
§24 Regulaminu Studiów

Prawa i obowiązki studenta
§11 i §12 Regulaminu Studiów

Wznowienie studiów
§15 Regulaminu Studiów
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PROMOTOR i
SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kim jest promotor?
To nauczyciel akademicki, który posiada co najmniej
to pod jego kierunkiem wykonuje się pracę dyplomową.

stopień

naukowy

doktora,

Promotora można wybrać w określonym terminie, po upłynięciu podanego czasu promotor
jest przydzielany przez dziekanat. Można ubiegać się o zmianę promotora poprzez złożenie
uzasadnionego wniosku do Dyrektor Instytutu.

§ 28 ust. 2. Regulaminu Studiów Wyższych w UEK
„Listy uprawnionych do prowadzenia seminarium powinny być opublikowane nie później
niż na 3 miesiące przed zakończeniem zajęć w trakcie semestru poprzedzającego semestr,
w którym prowadzone będzie seminarium.”

Seminaria online
Synchronicznie

lub

asynchronicznie

Zapisy na seminarium dyplomowe przeprowadzane jest poprzez rejestrację w systemie USOSweb
w określonym czasie.*
Sposób prowadzenia seminarium ustala promotor.
*- Należy sprawdzić strony internetowe Instytutu oraz pocztę studencką, ponieważ procedura
może się różnić od standardowej.

§28 Regulaminu Studiów

Strona główna USOS

Dla studenta

Rejestracja

Rejestracja na przedmioty

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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PRACA DYPLOMOWA
§ 29 Regulaminu Studiów Wyższych w UEK
„Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego
lub praktycznego, albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności
studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową stanowi praca pisemna,
opublikowany artykuł lub praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu
komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub technologiczna.”

§29 Regulaminu Studiów

Wymogi dotyczące prac dyplomowych
Instytut Ekonomii

Instytut Polityk Publicznych i Administracji

Instytut Finansów

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Instytut Prawa

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Instytut Metod Ilościowych
w Naukach Społecznych

Instytut Zarządzania

Niestety ten Instytut nie ma
wytycznych na stronie, można
sugerować się wytycznymi
powyższych Instytutów, a o szczegóły
zapytać promotora

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Pracę dyplomową trzeba złożyć przed końcem sesji poprawkowej ostatniego semestru.
W wyjątkowych sytuacjach na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego,
Rektor może ten termin przedłużyć maksymalnie o 2 tygodnie*.
*Nie dotyczy to spraw indywidualnych.

Procedura niezbędna do obrony pracy dyplomowej obsługiwana przez system ASAP
(JSA oraz ORPPD) został zastąpiony zostanie nowym systemem APD.
W celu odbioru dyplomu (suplementu/ odpisów) należy wypełnić elektroniczny formularz w
systemie USOS (moduł Spotkania) rezerwując termin i godzinę odbioru dokumentów w dziekanacie.

Strona główna USOS

Procedura zdalnej obrony
pracy dyplomowej

Dla studenta

Spotkania

Strona APD UEK
Procedura odbioru dyplomu
O systemie
antyplagiatowym
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EGZAMIN DYPLOMOWY
Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego:
➢ uzyskanie pozytywnych ocen końcowych z wszystkich przedmiotów, zaliczeń praktyk i staży
oraz seminariów przewidzianych w programie studiów
➢ złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie
➢ uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej
Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej, przed komisją powołaną przez Dyrektora
Instytutu:
•
•
•

Przewodniczący- Dyrektor Instytutu lub inny pracownik naukowy (wybrany przez Dyrektora
Instytutu)
Członkowie- promotor i recenzent
wszyscy zainteresowani, którzy mają możliwość zadawania dodatkowych pytańtylko w przypadku otwartego egzaminu dyplomowego (na wniosek studenta lub promotora,
po uzyskaniu zgody Dyrektora instytutu)
Egzamin obejmuje obronę pracy dyplomowej oraz pytania z zagadnień z zakresu przedmiotów
kierunkowych i specjalnościowych.

Oceny niedostateczna

Nieusprawiedliwiona nieobecność na obronie

Drugi termin egzaminu, wyznacza Dyrektor Instytutu, jako ostateczny.
Powtórny egzamin może odbyć się najwcześniej 1 miesiąc i przed upływem 3 miesięcy od daty
pierwszego egzaminu.
Jeśli drugi termin też zakończy się niepowodzeniem nastąpi skreślenie z listy studentów.

§30 Regulaminu Studiów
Egzamin dyplomowy

Ukończenie studiów = dzień uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego
Ostateczny wynik studiów:

✓ 60% oceny stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych z całego okresu studiów
(uwzględniając oceny niedostateczne)
✓ 20% oceny stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta
✓ 20% oceny stanowi ocena z egzaminu dyplomowego
§31 Regulaminu Studiów

§32 Regulaminu Studiów

Ukończenie studiów

Absolwenci
SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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PRZENIESIENIE NA STUDIA
Student może w toku trwania studiów:

•

zmienić kierunek studiów,

•

przenieść się na inną uczelnię (w tym z uczelni zagranicznej),

•

przenieść się na studia stacjonarne albo niestacjonarne.

§13 i §14 Regulaminu Studiów

URLOP
• krótkoterminowy
• semestralny
• roczny
➢ Urlop od zajęć
➢ Urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się określonych w programie studiów – rodzaj urlopu umożliwiający
zdawanie egzaminów w toku trwania urlopu.

RODZIC BĄDŹ STUDENTKA W CIĄŻY – OBLIGATORYJNA ZGODA
NA INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW ORAZ URLOPY.

§16 Regulaminu Studiów
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INDYWIDUALNE ODBYWANIE STUDIÓW
Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (ISE)

§7 Regulaminu Studiów

Modyfikacja programu studiów – dostosowanie go do zainteresowań naukowych studenta
lub umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznanie indywidualnej opieki
nauczyciela akademickiego.

Wymogi:
o ukończenie pierwszego roku studiów,
o wyróżniające wyniki w nauce (tj. średnia z dotychczasowych zaliczeń przedmiotów,
nie uwzględniając przedmiotów z semestru poprzedzającego semestr,
którego dotyczyć ma indywidualna ścieżka edukacyjna, wyniosła co najmniej 4,0).

Indywidualny Plan Studiów

§8 Regulaminu Studiów

Modyfikacja planu studiów - zmiana obowiązującego planu studiów, w sposób umożliwiający
przesunięcie realizacji objętych nim zajęć dydaktycznych na semestry wcześniejsze.
Wymogi:
o ukończenie pierwszego roku studiów,
o średnia ocen co najmniej 4.5,
o wykazywanie się innymi znaczącymi osiągnięciami lub równolegle studiują na innym
kierunku.

Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć (ITZ)

§10 Regulaminu Studiów

Modyfikacja planu studiów- realizacja obowiązującego studenta programu studiów z możliwością
zwolnienia z uczestnictwa w części lub całości z wybranych lub wszystkich zajęć oraz uzyskania
zaliczeń w terminach ustalonych z prowadzącymi zajęcia do końca obowiązującego studenta okresu
rozliczeniowego.
Sytuacja życiowa studenta nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie
z planem studiów.
Z możliwości ITZ mogą skorzystać studenci:
o z niepełnosprawnością,
o dotknięci przewlekłą chorobą, uniemożliwiającą systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
o opiekujący się obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
o zakwalifikowani na wyjazdy stypendialne i praktyki zagraniczne w procedurach wewnątrzuczelnianych
o wyróżniający się szczególną działalnością na rzecz Uczelni,
o w przypadku których wystąpiły inne ważne przyczyny, w tym w szczególności studentka w ciąży
i student będący rodzicem.
SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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Wielokierunkowa Indywidualna
Ścieżka Edukacyjna- WISE
WISE to alternatywa do specjalności, która umożliwia wybór indywidualnej ścieżki kształcenia i rozwoju
osobistego. Dowolnie dobrać można przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru spośród
wszystkich dostępnych na Wydziale, obowiązkowe są tylko przedmioty kierunkowe.
Studenci WISE mogą brać udział w konkursie o stypendium Profesora Stanisława Miklaszewskiego.
Promocję otrzymuje się po uzyskaniu absolutorium i obronie pracy dyplomowej, a na dyplomie widnieje
specjalność ́ WISE.
Co oferuje WISE?
❖ Tutoring - rozwijające indywidualne zainteresowania cykliczne spotkania z tutorem (doradcą,
opiekunem), który pomaga w wybieraniu przedmiotów oraz kierunków dalszej specjalizacji.
❖ Coroczne sympozjum - dwa dni intensywnych obrad, ciekawych wystąpień, żywej dyskusji i wymiany
opinii. Zorganizowane są także Stoliki Kariery, czyli spotkania i rozmowy z przedstawicielami
przedsiębiorstw i organizacji.
❖ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów WISE - zrzesza studentów, absolwentów i tutorów,
służy podtrzymywaniu więzi pomiędzy jego członkami, a także prowadzeniu działalności naukowej,
edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.
❖ Koło Naukowe WISE - członkami są studenci Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej
oraz chętni absolwenci WISE. Koło zajmuje się działalnością naukową i edukacyjną, rozwijaniem
kompetencji członków, promowaniem WISE oraz UEK poprzez organizację wydarzeń tj.:
klub dyskusyjny, warsztaty, sesje referatowe, konferencje naukowe i panele eksperckie.

WISE
Strona internetowa

Regulaminu konkursu
o stypendium Profesora
Stanisława Miklaszewskiego

STUDIA I STOPNIA

•
•
•

•
•
•
•

§9 Regulaminu Studiów
Specjalności

STUDIA II STOPNIA

studia stacjonarne
ukończony trzeci semestr studiów I stopnia
średnia minimum 4,0 z pierwszych trzech
semestrów
I etap rekrutacji trwa do końca stycznia
z rekrutacji wyłanianych jest 15 studentów

tutoriale (8h)- średnio co 2 tygodnie
projekt grupowy na każdym semestrze

Więcej informacji
WISE I stopień

•
•
•

•
•
•
•

Studia stacjonarne
ukończony drugi semestr studiów II stopnia
średnia minimum 4,0 z pierwszych dwóch
semestrów
I etap rekrutacji trwa do 30 września
z rekrutacji wyłanianych jest 10 studentów

tutoriale 5 razy w semestrze
trzy indywidualne ścieżki rozwoju do wyboru
dla
studentów
studiów
uzupełniających
magisterskich - w porozumieniu ze swoim tutorem
i promotorem pracy magisterskiej
Więcej informacji
WISE II stopień

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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WYMIANY STUDENCKIE
•
•
•

Współpraca w zakresie wymiany studenckiej z ponad 200 uczelniami
na świecie;
Każdy student, dysponujący znajomością języka obcego, może ubiegać
się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni zagranicznej;
Wyjazdy są możliwe w ramach różnych programów tj. Erasmus+,
CEEPUS, Double Diploma, w ramach sieci ENBS, programu STEP
oraz w ramach bilateralnych umów międzyuczelnianych.

BPZ
Biuro Programów
Zagranicznych

§27 Regulaminu Studiów
Zasady odbywania studiów przez
studentów zakwalifikowanych na studia
w innej uczelni oraz zakwalifikowanych
na roczny lub semestralny program
studiów w języku obcym realizowanym
w Uniwersytecie
ZASADY I WARUNKI SZCZEGÓLNE
ODBYWANIA STUDIÓW W JĘZYKACH
OBCYCH
DZIAŁ 3. Studia odbywane przez
studentów Uniwersytetu w uczelniach
zagranicznych
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ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW
STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:
❖
❖
❖
❖
❖

Stypendium socjalne;
Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
Zapomogę;
Stypendium rektora;
Stypendium finansowane przez jednostkę
samorządu terytorialnego

Zasady przyznawania świadczeń dla studentów
1. Student kształcący się równocześnie na kilku
może otrzymywać świadczenia tylko na jednym z nich.

kierunkach

studiów

2. Świadczenia przysługują w trakcie pierwszych 6 lat studiów.
3. Absolwent studiów I stopnia nie może ubiegać się o stypendium na innych studiach
I stopnia, a absolwent studiów II stopnia nie może ubiegać się o stypendium na żadnym
kierunku studiów.

Regulamin świadczeń

WIĘCEJ
INFORMACJI

POBIERZ
Regulamin świadczeń

DOKMENTY

§4 i §5 Regulamin świadczeń
Otrzymywanie stypendium

§6 Regulamin świadczeń
Składanie wniosku

§9 Regulamin świadczeń
Ustalanie dochodu
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STYPENDIUM SOCJALNE
Może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu
na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
W niektórych przypadkach wymagane jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.

§7 Regulaminu świadczeń

WIĘCEJ
INFORMACJI

ZAPOMOGA LOSOWA
Przykłady sytuacji, w których student może ubiegać się o zapomogę:
•
•
•
•
•

kradzież,
pożar,
powódź,
ciężka choroba wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny,
śmierć najbliższego członka rodziny.

§14 Regulaminu świadczeń

DOKMENTY

WIĘCEJ
INFORMACJI

POBIERZ
REGULAMIN
ŚWIADCZEŃ
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STYPENDIUM REKTORA
Przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.
Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
co najmniej na poziomie krajowym.
STYPENDIUM REKTORA PO PRZYJĘCIU NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA
EGZAMINU MATURALNEGO
Może otrzymać je student, który jest:
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego #o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie.

§13 Regulaminu świadczeń

WIĘCEJ
INFORMACJI

STYPENDIUM MINISTRA
Stypendium przyznaje minister na wniosek Rektora.
Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.
Stypendium można otrzymać za:
• znaczące osiągnięcia naukowe,
• znaczące osiągnięcia artystyczne związane ze studiami,
• znaczące osiągnięcia sportowe
WIĘCEJ
INFORMACJI

DOKMENTY

POBIERZ
REGULAMIN
ŚWIADCZEŃ
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STYPENDIUM SPECJALNE
dla osób z niepełnosprawnościami
Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

student

z tytułu

Przed przystąpieniem do rejestracji wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy
zarejestrować w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
Stypendium przyznaje się do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku,
gdy termin ważności tego orzeczenia jest krótszy niż okres, na który zostało przyznane
stypendium tj. semestr lub rok akademicki (§4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów UEK)
W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważnego i uzyskania ponownie orzeczenia stanowiącego kontynuację poprzedniego,
prawo do stypendium ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął
termin ważności poprzedniego orzeczenia.
§12 Regulaminu świadczeń
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PSYCHOLOG i BIURO ds. OSÓB
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

§17 Regulaminu świadczeń

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

OPŁATY ZA STUDIA
dla studentów rozpoczynających studia od 2019/20

Opłata za semestr:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

W języku angielskim

W języku polskim

I i II stopień

I stopień

3000 zł

2600 zł

II stopień

3000 zł

Kierunek
Audyt
finansowy

W języku angielskim

Jednolite studia
magisterskie

I i II stopień

Kierunek
Prawo

3300 zł

4700 zł

4400 zł

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
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OPŁATY ZA STUDIA CD.
Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru
może być wnoszona w ratach lub jednorazowo.
Płacąc jednorazowo za semestr przy zachowaniu terminów uzyskuje się rabat w wysokości 200 zł,
który należy odliczyć od kwoty opłaty za semestr. Rabat ten nie przysługuje przy płatności
za pierwszy semestr studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
130 zł za 1 punkt ECTS:
opłaty przy różnicach programowych
opłata za powtarzanie określonych zajęć

•
•

Inne opłaty:
➢ Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej- 22 zł
➢ Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym- 20 zł
➢ Za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym- 20 zł
➢ Za wydanie duplikatu opłata jest o 50% wyższa niż za wydanie oryginału

Można ubiegać się o
✓ częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za usługę edukacyjną za względu na wybitne wyniki
w nauce, w przypadku wystąpienia określonej sytuacji cywilnoprawnej lub z powodu
wystąpienia innych losowych wyjątkowych sytuacji
✓ Rozłożenie płatności na raty
✓ zwrot nadpłaty

Więcej informacji

Zarządzenie Rektora 15/2019
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UBEZPIECZENIA
NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)
Nie ma obowiązku, ALE! >> Do zaliczenia praktyk konieczne jest ubezpieczenie NNW oraz OC
z rozszerzeniem o praktyki.
ZDROWOTNE
< 26 rok życia: obowiązuje ubezpieczenie rodziców, jeśli nie są przez nich opłacane
składki, można ubiegać się o ich opłacenie przez Uczelnie.
> 26 rok życia: studenci nieposiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego
(praca, gospodarstwo rolne i inne) zgłaszają się do Działu Spraw Bytowych Studentów
i składają stosowne dokumenty.
WIĘCEJ
INFORMACJI

Ubezpieczenia NWW i OC r.a. 2020/2021
Koszt ubezpieczenia:
● NNW – 38 zł
● pakiet NNW i OC z rozszerzeniem o praktyki – 57 zł

ubezpieczenia@psuek.pl

Podane kwoty są opłatą jednorazową i obejmują ubezpieczenie na cały rok akademicki!

Jak się ubezpieczyć?
1. Wejdź na stronę www.ubezpieczenia.psuek.pl – tu również możesz sprawdzić czy jesteś
ubezpieczony.
2. Wypełnij formularz.
3. Wykonaj przelew poprzez system.
4. Gotowe! Dostaniesz potwierdzenia na adres email podany przy wypełnianiu formularza.
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DOMY STUDENCKIE = AKADEMIKI
Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni.

§16 Regulaminu świadczeń

Regulamin Domu Studenckiego

MERKURY
al. 29 Listopada 48A

WIĘCEJ
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FAFIK
ul. Racławicka 9
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OPIEKA ZDROWOTNA

Opieka zdrowotna dla pracowników i studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego
PRZYCHODNIA SCANMED
ul. Rakowicka 16, (wejście od ul. Lubomirskiego)
Telefon: +48 12 293 54 70

Co zrobić, aby korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych gwarantowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia:
Sprawdzić swoje ubezpieczenie
Wybrać lekarza- w wybranej placówce w Krakowie możesz złożyć deklaracje wyboru lekarza
pierwszego kontaktu, pielęgniarki i w przypadku kobiet położnej
Załatwić formalności- Scanmed daje możliwość składania wniosku on-line, pobrania,
wydrukowania, wypełnienia deklaracji i złożenia w placówce albo wysłania jej pocztą
Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej to: bezpłatne badania i porady lekarskie,
bezpłatna diagnostyka i leczenie, kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne
i uzdrowiskowe oraz szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień
Dodatkowe benefity- szeroki wachlarz ofert specjalnych w Scanmed
WIĘCEJ
INFORMACJI
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KREDYTY STUDENCKIE
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki
są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

dostępny przez cały rok
przyznawany na preferencyjnych warunkach
można się o niego ubiegać niezależnie od otrzymywanego stypendium
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł
wniosek składa się raz, a kredyt otrzymuje się przez cały okres studiów
można otrzymywać według wyboru od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie
rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów
w przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające
spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. jeżeli trudna sytuacja życiowa
będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt
częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

WIĘCEJ
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BIBLIOTEKA
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., Biblioteka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie zawiesza wypożyczanie książek do 29 listopada 2020 r.
pozycji dostępnych w Katalogu komputerowym Biblioteki Głównej UEK.
Przed zamówieniem sprawdź dostępność wybranej książki w Czytelni UEK online
(skany realizowane są wg kolejności zgłoszeń)
możesz skorzystać z cyfrowych wersji wybranych podręczników.
Dostęp do pełnego tekstu jest możliwy po zalogowaniu (należy mieć aktywne konto biblioteczne).

Uwaga!
W związku z zamknięciem Biblioteki od 18 listopada 2020 r.
zostaną wznowione wypożyczenia i zwroty książek wedle dotychczasowych zasad.

Od 01.12 wznowione zostaje naliczanie opłaty za książki, których minął termin zwrotu.
Odbiór książki
Poniedziałek – sobota godz. 9:00–17:30
(po otrzymaniu maila informującego o zrealizowaniu zamówienia); odbiór
zamówionych pozycji: szafka (numer otrzymany e-mailowo) na
indywidualny szyfr (numer albumu)
Zwrot książki
Poniedziałek - sobota godz. 9:00–17:30
zwroty do skrzynki (skrzynka usytuowana przy portierni w budynku
Biblioteki) lub poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt,
na adres:
Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
(ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków)
z DOPISKIEM „Wypożyczalnia Ogólna”

Telefon (pn.-pt., w godz. 8-15):
Sekretariat: 12 293 5009,
Wypożyczalnia Ogólna: 12 29 35 710,
Oddział Informacji i Dokumentacji:
12 29 35 736, 737, 739, 751

KONTAKT
bguek@uek.krakow.pl
info@uek.krakow.pl
bazydanych@uek.krakow.pl
dorobek@uek.krakow.pl

Czat: Zapytaj Bibliotekarza (pn.-pt., w godz. 8-15)
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CZASOPISMA UEK
Kurier UEK
to czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie podejmujące zarówno tematykę
związaną z działalnością Uczelni, jak i szeroko
rozumiane kwestie dotyczące społeczności
akademickiej.
Kontakt do Redakcji:
Redaktor Naczelny: mgr Paweł Kozakiewicz
Księżówka, pok. K4
tel. 12 293 5834, e-mail: gazeta@uek.krakow.pl
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PRZYGOTOWANIE
MATERIAŁU

Platforma czasopism naukowych UEK
została stworzona na bazie Open Journal System, który udostępniany jest przez Public Knowledge
Project. Obecnie na tej platformie znajdują się trzy czasopisma wydawane przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. Funkcjonują one na zasadzie otwartego dostępu.

Czasopisma naukowe wydawane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
• "Argumenta Oeconomica Cracoviensia"
• "Ekonomia Społeczna"
• "Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)"
• „Kultura i Rozwój"
• "International Entrepreneurship Review (IER)"
• "Psychologia Ekonomiczna"
• "World of Real Estate Journal / Świat Nieruchomości"
• "Public Governance / Zarządzanie Publiczne"
• "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics
and Management"
WIĘCEJ
INFORMACJI

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY

Misją jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie
pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone
sukcesem.
Akademickie Centrum Karier UEK zajmuje się także rekrutacją na praktyki zagraniczne.

Na stronie internetowej oraz Facebooku można znaleźć m.in. oferty pracy, staży, praktyk,
szkoleń, warsztatów oraz webinarów.

WIĘCEJ
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Poradnik rozwoju zawodowego

Poradnik ma na celu wsparcie studentów
w planowaniu rozwoju zawodowego.
Znajdują się w nim informacje na temat
stanowisk, na których można podjąć pracę
po
zakończeniu
studiów,
oczekiwań
pracodawców, czyli jaką wiedzę i umiejętności
powinno się posiadać oraz jakie postawy
prezentować.

PRZEWODNIK
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
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PRAKTYKI UEK
Istnieją. trzy sposoby realizacji praktyk:
•

praktyka tradycyjna

•

praktyka realizowana w oparciu o umowę dwustronną

•

zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki

Praktyka zawodowa
praktyk zawodowych.

powinna

spełniać warunki określone

w

Regulaminie

studenckich

Termin realizacji praktyki, czas jej trwania, w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za zaliczenie
praktyki, określają kierunkowe plany studiów.
Praktyka powinna być zrealizowana do końca 5 semestru studiów (I stopień) lub do ukończenia
4 semestru studiów (II stopień).
Umowa o praktykę lub inna umowa potwierdzająca zatrudnienie, zawarta w języku obcym powinna
być przetłumaczona na język polski.
Należy wykupić ubezpieczenie NNW i OC.

Ponad obowiązkowe praktyki, można odbyć również:

•
•

praktyki nieobowiązkowe- każda praktyka to szansa na zdobycie cennego doświadczenia,
poznania kultury organizacyjnej firmy, zmierzenie się z obowiązkami i wyzwaniami w środowisku
zawodowym.
praktyki absolwenckie
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CENTRUM JĘZYKOWE
Zajmuje się kształceniem studentów w zakresie języków obcych w biznesie. W programach
nauczania CJ, na każdym poziomie kompetencji językowej znajduje się także kształcenie
kompetencji społecznych (umiejętności miękkich), ze szczególnym naciskiem na prowadzenie
prezentacji, spotkań biznesowych czy negocjacji (business skills).
Centrum Językowe posiada akredytację Eaquals.
Oferowane są także kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących, obecnie w formie online.

WIĘCEJ
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Kursy QUEST

PŁYWALNIA
W związku z panującą pandemią COVID- 19
informacje o otwarciu pływalni trzeba
śledzić na bieżąco.

WIĘCEJ
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KOŁA NAUKOWE

Kliknij na wybraną organizację studencką poniżej by przejść na jej stronę internetową.

ORGANIZACJE STUDENCKIE
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Najważniejsze AKTY PRAWNE :
Kliknij na wybrany akt prawny

•

Regulamin studiów wyższych w UEK

•

Statut UEK tekst jednolity 23_11_2020

•

Zarządzenia Rektora

•

Regulamin zarządzania dobrami własności intelektualnej i przemysłowej UEK

•

Kodeksu Etyki Studenta

•

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obowiązujący
od 1 września 2020 r.

•

Zarządzenie Rektora ws. organizacji kształcenia w semestrze letnim ra. 2020/2021

•

Zarządzenie Rektora ZMIENIAJĄCE zarządzenie Rektora ws. organizacji kształcenia w
semestrze letnim ra. 2020/2021

•

Uchwały Senatu

•

i inne
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Kliknij na wybrany pozycję

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW
❖ Regulamin Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
➢

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

➢

Rozdział 2. Organizacja studiów

➢

Rozdział 3. Prawa i obowiązki studenta

➢ Rozdział 4. Zasady uzyskiwania zaliczeń przedmiotów i semestrów
➢ Rozdział 5. Zasady odbywania studiów przez studentów zakwalifikowanych na studia w innej
uczelni oraz zakwalifikowanych na roczny lub semestralny program studiów w języku obcym
realizowanym w Uniwersytecie
➢

Rozdział 6. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

➢

Rozdział 7. Absolwenci

➢

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe

❖ Zasady i warunki szczególne odbywania studiów w językach obcych
➢ Dział 1. Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku obcym – pełny program studiów
realizowany w Uniwersytecie
➢ I. Studenci polscy i studenci zagraniczni, odbywający studia w języku obcym
➢ II. Studenci zagraniczni, realizujący program studiów zmierzający do uzyskania
dyplomu w Uniwersytecie
➢

Dział 2. Roczne i semestralne studia w języku obcym w Uniwersytecie
➢ I. Studenci Uniwersytetu
➢ II. Studenci zagraniczni

➢
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dyplomu uczelni partnerskiej
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Załącznik
do Uchwały Senatu
nr 45/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Pobierz
Regulaminu Studiów

REGULAMIN
STUDIÓW WYŻSZYCH
W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1.
2.

3.
4.

1.
2.

§1
Regulamin studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, określa organizację
studiów wyższych oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta.
Regulamin stosuje się do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także do osób odbywających
w Uniwersytecie studia w ramach programów wymiany studentów.
Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne i innych opłat określają odrębne przepisy.
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
2) studiach – należy przez to rozumieć kształcenie prowadzone przez Uniwersytet na
określonym kierunku, poziomie i profilu;
3) programie studiów – należy przez to rozumieć opis efektów uczenia się oraz opis
procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, wraz z liczbą punktów
ECTS przypisanych do zajęć;
4) efektach uczenia się – należy przez to rozumieć wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się;
5) potwierdzeniu efektów uczenia się – należy przez to rozumieć przeprowadzenie
formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez kandydata efektów uczenia się
uzyskanych poza systemem studiów, w zakresie odpowiadającym efektom uczenia
się określonym w programie studiów;
6) punktach ECTS – należy przez to rozumieć punkty stanowiące miarę średniego
nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się – jeden punkt
ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia
organizowane przez Uniwersytet oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi
zajęciami;
7) profilu studiów – należy przez to rozumieć: studia prowadzone na profilu praktycznym,
na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym
umiejętności praktyczne albo studia prowadzone na profilu ogólnoakademickim, na
którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z
prowadzoną w Uniwersytecie działalnością naukową;
8) regulaminie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin
studiów wyższych w Uniwersytecie,
9) ustawie – należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.);
10) zajęcia obowiązkowe - zajęcia objęte programem studiów.
§2
Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia
ślubowania.
Uniwersytet wydaje studentowi legitymację studencką. Wydanie legitymacji studenckiej
podlega opłacie, w wysokości ustalonej w przepisach prawa. Odebranie legitymacji
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studenckiej następuje po wniesieniu opłaty, nie później niż w terminie 30 dni od
rozpoczęcia zajęć.
Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów,
zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku
absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych
studiów.
Dokumentację przebiegu studiów stanowią: album studentów, teczki akt osobowych
studentów oraz księga dyplomów, prowadzone zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przebieg studiów dokumentowany jest także w protokołach zaliczenia zajęć
sporządzanych przez osobę zaliczającą zajęcia lub przeprowadzającą egzamin, w postaci
papierowej lub w postaci wydruków danych elektronicznych zawierających: nazwę
przedmiotu, którego dotyczy zaliczenie lub egzamin, imiona i nazwisko studenta, numer
albumu, uzyskaną ocenę, datę i podpis osoby zaliczającej lub przeprowadzającej egzamin
- z wyłączeniem protokołów sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych.
Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć terenowych, egzaminów, konsultacji, na studiach
stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku.
§3
Sprawy studenckie niezastrzeżone przez ustawę lub Statut do kompetencji innych
organów, należą do kompetencji Rektora.
Dyrektor instytutu powołuje i odwołuje opiekunów lat spośród nauczycieli akademickich,
po uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studenckiego. Do podstawowych
obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom pomocy w rozwiązywaniu problemów
związanych z tokiem studiów, sprawami bytowymi i socjalnymi.
W ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych starosta jest
zobowiązany do nawiązania kontaktu z opiekunem roku danego kierunku.
Wszyscy studenci Uniwersytetu tworzą samorząd studencki.
Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.
Samorząd studencki działa przez swoje organy: przewodniczącego, organ
uchwałodawczy oraz inne organy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przedstawicielami studentów kierunku studiów mogą być starostowie roku, specjalności
lub grupy. Reprezentują oni grono studentów, przez które zostali wybrani, przed organami
samorządu studenckiego, pracownikami i władzami Uniwersytetu.
Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty oraz właściwe merytorycznie
jednostki administracji Uniwersytetu. Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są poza
kolejnością na podstawie dokumentu wydanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
lub legitymacji osoby z niepełnosprawnością.
Opiekę nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych, zgodnie z zakresem działalności.
Student we wszystkich kontaktach z Uniwersytetem dokonywanych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej ma obowiązek korzystać z adresu poczty
elektronicznej, który otrzymał w domenie Uniwersytetu.
Rozdział 2.
Organizacja studiów

1.
2.
3.

§4
Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowego i letniego.
Rok akademicki obejmuje:
1)dwie sesje egzaminacyjne i dwie sesje poprawkowe; sesje egzaminacyjne trwają po
dwa tygodnie od daty zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i
letnim; zimowa sesja poprawkowa trwa dwa tygodnie od daty rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych w semestrze letnim, letnia sesja poprawkowa odbywa się we wrześniu,
trwa dwa tygodnie i kończy się nie później niż 21 września,
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2)czas trwania praktyk i staży określonych w programach studiów, praktyki i staże
odbywają się w czasie wolnym od zajęć.
3) okresy wolne od zajęć dydaktycznych, trwające łącznie nie krócej niż 10 tygodni,
w tym 1 tydzień przerwy międzysemestralnej,
4) czas odbywania innych zajęć przewidzianych programami studiów.
Szczegółową organizację roku akademickiego z uwzględnieniem terminów sesji
egzaminacyjnych, przerw świątecznych, przerwy semestralnej a także dodatkowych dni
wolnych od zajęć́ dydaktycznych określa Rektor w drodze zarządzenia, co najmniej na
trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.
Harmonogramy zajęć dydaktycznych podawane są do wiadomości studentów nie później
niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru, poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Uniwersytetu. Harmonogram zajęć może ulegać zmianom w trakcie trwania
semestru.
Rektor lub Dziekan kolegium może ogłosić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny
wolne od zajęć.
§5
Studia prowadzone są zgodnie z uchwalonymi przez Senat programami studiów.
Programy studiów podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej Uniwersytetu oraz na stronie
internetowej Uniwersytetu (https://planystudiow.uek.krakow.pl/), w terminie 14 dni od dnia
ich przyjęcia. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są
udostępniane w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu co najmniej na miesiąc przed
rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.
Student realizuje kształcenie według programu studiów obowiązującego w roku
akademickim, w którym rozpoczął naukę.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do studentów powtarzających semestr studiów,
kontynuujących studia po urlopie, wznawiających studia, odbywających część studiów
poza Uniwersytetem lub przeniesionych z innej uczelni.
Zasady i warunki szczególne odbywania studiów w językach obcych określa załącznik nr
1 do regulaminu.
Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część
efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy
wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i
asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach. Maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka
może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość względem liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na
danym poziomie, zgodnie z programem studiów, określają odrębne przepisy.
Senat, w trakcie cyklu kształcenia, może wprowadzić do programów studiów wyłącznie
zmiany:
1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć,
uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z
działalnością zawodową;
2) konieczne do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję
Akredytacyjną,
3) konieczne do dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących.
§6
Okresem rozliczeniowym jest semestr.
W przypadku języków obcych studenta obowiązuje roczny okres rozliczeniowy. Przez
roczny okres rozliczeniowy uznaje się możliwość spełnienia wymagań niezbędnych do
zaliczenia przedmiotu w trakcie trwania jednego roku akademickiego.
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Dyrektor instytutu na pisemny i uzasadniony wniosek studenta może wprowadzić roczny
lub inny okres rozliczeniowy w:
1) uzasadnionych przypadkach losowych, obejmujących w szczególności:
a) wypadek
skutkujący
długotrwałym
wyłączeniem
z normalnego
funkcjonowania,
b) ciężką lub długotrwałą chorobę,
c) konieczność opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny.
2) związku z wyjazdem na studia, programy, praktyki i staże zagraniczne.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, powinna zostać dołączona dokumentacja
wystawiona przez uprawnione w odniesieniu do danego przypadku instytucje wraz z
okazaniem oryginałów, poświadczająca okoliczności uzasadniające zastosowanie w
odniesieniu do studenta rocznego lub innego okresu rozliczeniowego.
5. Student, uzyskując zaliczenie przedmiotu, otrzymuje punkty ECTS zgodnie z programem
studiów.
6. Do zaliczenia semestru wymagane jest uzyskanie liczby ECTS wskazanej w programie
studiów.
3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

§7
Student, który ukończył drugi semestr studiów i ma wyróżniające wyniki w nauce (tj.
średnia z dotychczasowych zaliczeń przedmiotów, nie uwzględniając przedmiotów z
semestru poprzedzającego semestr, którego dotyczyć ma indywidualna ścieżka
edukacyjna, wyniosła co najmniej 4,0) może studiować według indywidualnej ścieżki
edukacyjnej polegającej na zmianie programu studiów, umożliwiającej realizację
zainteresowań studenta z zastrzeżeniem, że osiągnięte zostaną kierunkowe efekty
uczenia się, z uwzględnieniem opieki naukowej. Możliwość ta dotyczy wszystkich
kierunków studiów, również studiów międzydziedzinowych, na zasadach określonych w
ustępach 2 – 9 poniżej.
Zgodę na rozpoczęcie przez studenta studiów według indywidualnej ścieżki edukacyjnej
wyraża Dyrektor instytutu, wyznaczając, na wniosek studenta, opiekuna naukowego.
Wniosek studenta zawierać musi opis dotychczasowego przebiegu studiów z
udokumentowanymi wynikami w nauce w zakresie studiowanego kierunku studiów oraz
zgodę proponowanego pracownika na objęcie funkcji opiekuna.
Wniosek, wraz z odpowiednimi dokumentami, należy złożyć w terminie do dwóch tygodni
przed rozpoczęciem semestru, na który student składa wniosek.
Opiekun weryfikuje i opiniuje proponowany przez studenta program studiów,obowiązki
studenta w zakresie uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, badaniach naukowych,
praktykach, stażach i innych zajęciach, terminy ich zaliczania. Dokumentację w tym
zakresie student dostarcza do dziekanatu nie później niż 2 tygodnie od wydania przez
Dyrektora instytutu zgody na indywidualną ścieżkę edukacyjną. Proponowany program
studiów zatwierdza Dyrektor instytutu. Sposób osiągnięcia efektów uczenia się w ramach
poszczególnych przedmiotów realizowanych przez studenta oraz terminy ich zaliczenia
student ustala z pracownikami prowadzącymi przedmioty realizowane w ramach
indywidualnej ścieżki edukacyjnej.
Ostateczny termin zaliczenia semestru studiów dla studenta studiującego według
indywidualnej ścieżki edukacyjnej upływa z dniem zakończenia sesji poprawkowej okresu
rozliczeniowego. Niezaliczenie semestru lub roku studiów w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzającym skutkuje automatycznym cofnięciem zgody na indywidualną
ścieżkę edukacyjną .
W przypadku cofnięcia zgody na indywidualną ścieżkę edukacyjną, student może ubiegać
się o jego przywrócenie w terminie 2 tygodni od zakończenia sesji poprawkowej.
Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmuje Dyrektor instytutu, na wniosek studenta wraz
z uzasadnieniem i na podstawie pisemnej opinii opiekuna.
Student studiujący w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej może ukończyć kierunek
bez wskazania specjalności. Warunkiem koniecznym wpisania specjalności do dyplomu
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jest zrealizowanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych programem studiów w
ramach tej specjalności.
Student studiujący według indywidualnej ścieżki edukacyjnej może, za zgodą właściwych
Dyrektorów instytutów, zaliczyć część programu studiów (wybrane przedmioty lub
program semestru) na innym wydziale Uniwersytetu, w innej uczelni w kraju albo w
uczelni zagranicznej (za zgodą właściwej uczelni), w której funkcjonuje europejski system
transferu i akumulacji punktów (ECTS) – przy uwzględnieniu obowiązującej liczby
punktów ECTS, a w przypadku zaliczenia części programu studiów w uczelni
zagranicznej, w której nie funkcjonuje system ECTS, o sposobie przeliczenia ocen na
system obowiązujący w Uniwersytecie rozstrzyga Dyrektor instytutu.
Studiujący według indywidualnej ścieżki edukacyjnej uzyskuje prawo do wpisania w
dokumentach ocen uzyskanych z dodatkowych przedmiotów. Wpisu dokonuje
odpowiednio prowadzący przedmiot lub Dyrektor instytutu.

§8
Student, który uzyskał potwierdzenie efektów uczenia się może studiować według
indywidualnego planu studiów, polegającego na zmianie obowiązującego planu
studiów,
w sposób umożliwiający przesunięcie realizacji objętych nim zajęć
dydaktycznych na semestry wcześniejsze z zastrzeżeniem, że zachowana będzie
właściwa kolejność uzyskiwania szczegółowych efektów uczenia się i osiągnięte zostaną
wszystkie kierunkowe efekty uczenia się określone w programie studiów oraz istnieje
możliwość
wcześniejszej realizacji danych zajęć dydaktycznych wynikająca z
harmonogramów zajęć, na zasadach określonych w ustępach 2 - 3.
Zgodę na rozpoczęcie przez studenta studiów według indywidualnego planu studiów, o
którym mowa w ust. 1 podejmuje Dyrektor instytutu na podstawie pisemnego wniosku
studenta wraz z dołączoną propozycją zmian planu studiów, które złożone powinny być
na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru początkującego indywidualny
plan studiów.
O indywidualny plan studiów ubiegać się mogą także studenci, którzy uzyskali średnią
ocen co najmniej 4,5 i ukończyli pierwszy rok studiów, a jednocześnie wykazują się innymi
znaczącymi osiągnięciami lub równolegle studiują na innym kierunku.
Brak terminowego zaliczenia zajęć dydaktycznych objętych indywidualnym planem
studiów skutkuje jego automatycznym cofnięciem i powtarzaniem niezaliczonych zajęć lub
semestru albo roku studiów, zgodnie z §25 i §26 regulaminu.
§9
Jeśli na kierunku studiów prowadzone są specjalności, student wybiera jedną z nich jako
obowiązkową, w terminie ustalonym przez Dyrektora instytutu. Jeśli względy
organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na specjalność wszystkich chętnych, zasady
przyjęć określa Dyrektor instytutu.
Specjalności uruchamia Dyrektor instytutu na zasadach określonych we właściwym
zarządzeniu Rektora. W przypadku nieuruchomienia wybranej przez studenta
specjalności student ma prawo wybrać inną specjalność, spośród specjalności
uruchomionych. Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w terminie skutkuje
przypisaniem go do specjalności przez Dyrektora instytutu.
Student może ubiegać się o możliwość studiowania na dwóch specjalnościach
w przypadku osiągania wyróżniających wyników w nauce, z zastrzeżeniem ust.4. Zgodę
w tym zakresie wyraża Dyrektor instytutu, na wniosek studenta przedłożony co najmniej
tydzień przed rozpoczęciem semestru.
Studia na drugiej specjalności mogą być podejmowane w takim terminie, który
umożliwiałby ich ukończenie w terminie ukończenia studiów w ramach specjalności
podstawowej.
W przypadku wyrażenia zgody na studiowanie na dwóch specjalnościach równolegle:
1) specjalnością podstawową jest pierwsza wybrana przez studenta specjalność,
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2)
3)
4)
5)

6)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

do stypendium za wyniki w nauce brana jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen
uzyskanych w poszczególnych semestrach,
student pisze jedną pracę dyplomową,
student zdaje jeden egzamin dyplomowy,
do podstawy ustalenia wyniku studiów bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną
ocen ze wszystkich zaliczonych w czasie studiów przedmiotów, zgodnie z §31 ust.2
pkt.1 i ust.4-6,
absolwent otrzymuje jeden dyplom w zakresie dwóch specjalności.

§ 10
Dopuszcza się indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ), który polega na realizacji
obowiązującego studenta programu studiów z możliwością zwolnienia z uczestnictwa w
części lub całości z wybranych lub wszystkich zajęć oraz uzyskania zaliczeń w terminach
ustalonych z prowadzącymi zajęcia do końca obowiązującego studenta okresu
rozliczeniowego, na zasadach określonych w ustępach 2 - 6 poniżej.
Z możliwości ITZ mogą skorzystać studenci:
1) z niepełnosprawnością,
2) dotknięci przewlekłą chorobą, uniemożliwiającą systematyczne uczestnictwo
w zajęciach,
3) opiekujący się obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
4) zakwalifikowani na wyjazdy stypendialne i praktyki zagraniczne w procedurach
wewnątrzuczelnianych,
5) wyróżniający się szczególną działalnością na rzecz Uczelni,
6) w przypadku których wystąpiły inne ważne przyczyny, w tym w szczególności
studentka w ciąży i student będący rodzicem.
Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem, w przypadku studiów stacjonarnych
przysługuje prawo korzystania w toku studiów z ITZ na określonym kierunku i poziomie,
do czasu ich ukończenia, niezależnie od szczegółowych warunków ubiegania się i
przyznawania ITZ określonych w niniejszym paragrafie. Osobom, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym nie można odmówić zgody na studiowanie według ITZ.
O ITZ ubiegać się może student, który zaliczył pierwszy semestr studiów. Nie dotyczy to
studentów z niepełnosprawnością oraz innych szczególnie ważnych przypadków.
Wniosek studenta o uzyskanie zgody na ITZ powinien być odpowiednio udokumentowany:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – orzeczeniem o niepełnosprawności,
wydanym przez uprawniony w tym zakresie organ,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – stosownym zaświadczeniemlekarskim,
3) w przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 3 – zaświadczeniem lekarskim
stwierdzającym chorobę członka najbliższej rodziny studenta oraz oświadczeniem
studenta o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad członkiem najbliższej rodziny i o
stopniu pokrewieństwa,
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 – stosownym dokumentem wydanym
przez właściwą jednostkę, organ lub pracownika Uniwersytetu, potwierdzającym
zakwalifikowanie na wyjazdy stypendialne lub praktyki zagraniczne w procedurach
wewnątrzuczelnianych Uniwersytetu,
5) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 – stosownymi dokumentami, które
potwierdzają okoliczności, w związku z którymi student ubiega się o ITZ.
W przypadkach, których mowa w ust. 2 pkt 1 – 4 oraz pkt 6, wniosek o ITZ na dany
semestr/rok student składa do Dyrektora instytutu w terminie do dwóch tygodni od
rozpoczęcia tego semestru/roku lub niezwłocznie po wystąpieniu powodu stanowiącego
podstawę do uzyskania ITZ. Po uzyskaniu zgody na ITZ od Dyrektora instytutu student
zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni dostarczyć mu do akceptacji uzgodniony z
prowadzącymi zajęcia terminarz zaliczeń. Akceptację przedmiotów, które rozpoczynają
się później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia danego semestru student uzupełnia do
dwóch tygodni od pierwszych zajęć z tych przedmiotów.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, wniosek o ITZ na dany semestr/rok student
składa do Prorektora ds. studenckich terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia tego
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semestru/roku. Po uzyskaniu zgody na ITZ od Prorektora ds. studenckich, student
zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni dostarczyć Dyrektorowi instytutu do akceptacji
uzgodniony z prowadzącymi zajęcia terminarz zaliczeń. Akceptację przedmiotów, które
rozpoczynają się później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia danego semestru student
uzupełnia do dwóch tygodni od pierwszych zajęć z tych przedmiotów.
8. Ostateczny termin zaliczenia semestru/roku upływa z końcem sesji poprawkowej. Brak
terminowego zaliczenia semestru/roku jest podstawą odmowy uzyskania możliwości
studiowania według ITZ w kolejnym semestrze/roku.
Rozdział 3.
Prawa i obowiązki studenta

1.

2.

1.

§ 11
Student ma prawo do:
1) poszanowania swojej godności przez każdego członka społeczności akademickiej,
2) zdobywania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, uczestnicząc w
zajęciach dydaktycznych i korzystając z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i
środków technicznych Uniwersytetu oraz pomocy i wiedzy nauczycieli akademickich i
pracowników administracji Uniwersytetu,
3) uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych i zespołów naukowych,
4) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych w istniejących lub
tworzonych, zgodnie z ustawą, kołach i organizacjach studenckich oraz korzystania
w tym celu z wyposażenia i środków Uniwersytetu,
5) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Uniwersytetu za
pośrednictwem swoich przedstawicieli,
6) udziału w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia, w tym do wyrażania opinii
o programach studiów oraz do oceniania zajęć dydaktycznych,
7) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych, praktykach i stażach,
zaliczeniach i egzaminach na zasadach określonych w regulaminie,
8) otrzymywania pomocy materialnej i korzystania z zakwaterowania w domu
akademickim, na zasadach określonych odrębnym regulaminem,
9) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych nieobjętych programem studiów, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami, po uzyskaniu zgody Dyrektora instytutu zasady
odpłatności regulują odrębne przepisy,
10) zgłaszania niewywiązywania się z przestrzegania zapisów regulaminu przez
prowadzących.
Student może odbywać część swoich studiów w innej uczelni w kraju lub za granicą, na
zasadach określonych w załączniku nr 1 do regulaminu.
§ 12
Do podstawowych obowiązków studenta należy:
1) zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
2) postępowanie zgodne z treścią ślubowania,
3) przestrzeganie postanowień regulaminu i Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu oraz
innych obowiązujących w Uniwersytecie przepisów,
4) dbanie o godność studenta, dobre imię i mienie Uniwersytetu,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i okazywanie szacunku pracownikom
Uniwersytetu,
6) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, praktykach zawodowych i stażach oraz
spełnianie innych wymogów przewidzianych w programie studiów,
7) terminowe uzyskiwanie zaliczeń i składanie egzaminów oraz rozliczanie się z
kolejnych etapów studiów,
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terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu, w tym w
szczególności terminowe wnoszenie opłat naliczanych przez Uniwersytet zgodnie z
odrębnymi przepisami,
9) niezwłoczne, pisemne powiadamianie Uczelni o zmianie stanu cywilnego, nazwiska,
adresu zameldowania i zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego oraz adresu
poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9.
10) terminowe dokonywanie zapisów na przedmioty do wyboru, specjalności oraz do
grup seminaryjnych.
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające
godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Student ukarany
zostać może:
1) upomnieniem,
2) naganą,
3) naganą z ostrzeżeniem,
4) zawieszeniem w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
5) wydaleniem z Uniwersytetu.
W przypadku ukarania studenta karą, o której mowa w ust.2 pkt.5, student skreślany jest
z listy studentów i do momentu zatarcia kary traci prawo do podjęcia lub wznowienia
studiów w Uniwersytecie.
Zasady postępowania w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
uregulowane są przepisami ustawy i właściwych rozporządzeń, Statutu i obowiązującego
regulaminu samorządu studenckiego.
Za szkody wyrządzone w mieniu Uniwersytetu student ponosi odpowiedzialność
materialną.
8)

2.

3.
4.

5.

§ 13
1. Student może ubiegać się o przeniesienie na inny kierunek studiów. Decyzję
przeniesieniu między kierunkami podejmują Dyrektorzy odpowiednich instytutów.
2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.

o

Student może być przyjęty na studia w Uniwersytecie w trybie przeniesienia z innej
uczelni, w tym także zagranicznej. Przeniesienie może nastąpić w miarę wolnych miejsc,
pod warunkiem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych i zaliczenia pierwszego semestru
studiów oraz zgodności lub zbieżności większości efektów uczenia się uzyskanych przez
kandydata w uczelni, w której studiował dotychczas, z kierunkowymi efektami uczenia się
obowiązującymi w Uniwersytecie.
Decyzję o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni podejmuje Rektor.
W przypadku wystąpienia różnic wynikających z programu studiów, Dyrektor instytutu
określa warunki, sposób i termin ich uzupełnienia.
W przypadku przeniesienia się studenta z innego kierunku Uniwersytetu lub innej uczelni
zajęcia zaliczone na macierzystym kierunku lub uczelni na zasadach potwierdzenia
efektów uczenia się nie są uznawane. Student musi je zaliczyć w ramach różnic
programowych w terminie ustalonym przez Dyrektora instytutu.
Student może przenieść się z Uniwersytetu do innej uczelni. Student przenoszący się do
innej uczelni zobowiązany jest zawiadomić Dyrektora instytutu o przyjęciu go na studia w
innej uczelni w trybie przeniesienia oraz wypełnić wszystkie obowiązki wobec
Uniwersytetu, wynikające z obowiązujących w Uniwersytecie przepisów.
§ 14
Student, po uzyskaniu zgody Rektora, może zmienić formę studiów ze stacjonarnej na
niestacjonarną. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Dyrektor instytutu.
Po zaliczeniu pierwszego roku studiów student może zmienić formę studiów
z niestacjonarnej na stacjonarną, pod warunkiem uzyskania średniej ocen co najmniej 4,5.
Wniosek w tej sprawie powinien być przez studenta złożony nie później niż siedem dni
przed rozpoczęciem semestru. Zgodę wydaje Prorektor właściwy ds. studenckich, kierując
się możliwościami Uniwersytetu.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

§ 15
Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru przerwał studia lub został skreślony z
listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku
Student może uzyskać zgodę na wznowienie studiów tylko jeden raz. W szczególnych
i udokumentowanych przypadkach student może uzyskać zgodę na ponowne wznowienie.
Zgodę na wznowienie studiów wydaje Rektor.
Wznowienie studiów następuje od kolejnego semestru, po semestrze zaliczonym, zgodnie
z aktualnym programem studiów. W przypadku występowania różnic programowych
między dotychczas realizowanym programem studiów, a obowiązującym w chwili
wznowienia, Dyrektor instytutu określa te różnice i ustala termin ich uzupełnienia. W
przypadku dużych różnic programowych Dyrektor instytutu może skierować osobę
wznawiającą studia na niższy semestr lub rok studiów.
Wznowienie studiów związane z powtarzaniem semestru ma miejsce w przypadku, gdy
student został wpisany na semestr, którego nie ukończył, co zostało potwierdzone
wpisem w dokumentacji przebiegu studiów lub w sytuacji, gdy student realizuje niższy
semestr z powodu dużej liczby różnic programowych. Powtarzanie semestru w efekcie
wznowienia studiów może być odpłatne, jeżeli odrębne przepisy obowiązujące studenta
tak stanowią.
Wznowienie studiów może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem semestru z
wyłączeniem ust. 6. Wniosek o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie co
najmniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru.
Student skreślony z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów może
ubiegać się o wznowienie studiów i kontynuowanie bieżącego semestru pod warunkiem
natychmiastowego uregulowania zaległości finansowych wobec Uniwersytetu i uzyskania
pozytywnej decyzji Dyrektora instytutu.
Studenci skreśleni z listy studentów z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów
oraz studenci, którzy wznawiali studia zgodnie z ust. 1-2, nie mogą studiów wznowić, lecz
podejmują je na nowo na zasadach rekrutacji, określonych odrębnymi przepisami.
§ 16
Na szczegółowo uzasadniony i odpowiednio udokumentowany wniosek studenta, może
mu być udzielony semestralny lub roczny (urlop):
1) urlop od zajęć, albo
2) urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się określonych w programie studiów.
Dyrektor instytutu, na uzasadniony wniosek studenta i w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, może udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć (urlop krótkoterminowy),
na czas krótszy niż semestr, w szczególności w związku z rodzinnym charakterem świąt
obchodzonych przez studenta.
Dyrektor instytutu określa czas trwania urlopu albo urlopu krótkoterminowego, w
zależności od jego przyczyn i wniosku studenta. Wyjątkowo z powodu przedłużającej się
przyczyny, jak w szczególności długotrwała choroba potwierdzona odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim, urlop może być przedłużony o kolejny rok.
Student powinien ubiegać się o udzielenie mu urlopu niezwłocznie po zaistnieniu
przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Przyczyną urlopu nie może być
uzyskiwanie niezadowalających wyników w nauce. Urlop nie może być udzielony wstecz
(np. za okres poprzedniego semestru).
Udzielenie urlopu potwierdzone jest pisemną decyzją Dyrektora instytutu i odnotowane w
dokumentacji przebiegu studiów.
W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie. Prawo do korzystania z
pomocy materialnej w okresie urlopu określone jest odrębnymi przepisami.
W trakcie urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, student może, za zgodą Dyrektora
instytutu, brać udział w niektórych zajęciach, praktykach i stażach.
W trakcie urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, student może przystępować do zaliczeń i
egzaminów przewidzianych programem studiów.
Osoba studiująca na więcej niż jednym kierunku studiów może wystąpić o udzielenie jej
urlopu od zajęć na każdym kierunku jednocześnie lub tylko na jednym z nich.
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10. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na urlop,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1) albo pkt 2) niniejszego paragrafu.
11. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) albo pkt
2) niniejszego paragrafu, w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
12. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, dla:
1) studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
2) studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku
- z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony
do końca tego semestru.
13. Po zakończeniu urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych, student zobowiązany jest do
złożenia w dziekanacie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do kontynuowania studiów.
14. Po zakończeniu urlopu rocznego student zobowiązany jest dokonać w dziekanacie wpisu
na kolejny semestr w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

§ 17
Student, a w szczególności student z niepełnosprawnością w uzasadnionych
przypadkach ze względów zdrowotnych lub organizacyjnych może za zgodą Dyrektora
instytutu zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną itp.
Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o
zmianę sali ćwiczeniowej, laboratoryjnej lub wykładowej, składając wniosek do Biura ds.
Osób Niepełnosprawnych w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany w planie zajęć.
Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może - za zgodą
prowadzącego zajęcia - wykonywać na własny użytek notatki z zajęć w formie
alternatywnej, tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów
dotyczących zajęć od prowadzącego; może również korzystać z innych urządzeń lub
pomocy osób robiących notatki.
W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób z
niepełnosprawnością (np. ruchową, słuchu czy wzroku).
W pracach kontrolnych, zaliczeniach i egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka
migowego, a także asystenci osób z niepełnosprawnością, (np. ruchową, słuchu czy
wzroku) i niewidomych.
Studenci z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej na siedem dni
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej mogą ubiegać się o alternatywne formy
zdawania egzaminów/zaliczeń.
Rozwiązania, o których mowa w ust.2-6, wymagają przedstawienia orzeczenia o
niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ.
Szczegółowe zasady i organizację wsparcia studentów z niepełnosprawnością określa
Rektor w formie zarządzenia, publikowanego na stronie internetowej Uniwersytetu.
Rozdział 4.
Zasady uzyskiwania zaliczeń przedmiotów i semestrów

1.

2.

§ 18
Przy ocenianiu osiągniętych przez studenta efektów uczenia się, stosowane są
następujące oceny:
1) celujący (5,5), z zastrzeżeniem ust. 2,
2) bardzo dobry (5,0),
3) dobry plus (4,5),
4) dobry (4,0),
5) dostateczny plus (3,5),
6) dostateczny (3,0),
7) niedostateczny (2,0)
Ocena "celujący" (5,5) może być zastosowana wyłącznie w przypadku szczególnie,
wyróżniającego się poziomu wiedzy lub umiejętności wykraczającej poza ramy
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programowe przedmiotu i wymagania prowadzącego stawiane w odniesieniu do oceny
„bardzo dobrej” (5,0).
Studenci powtarzający przedmiot uzyskują oceny określone w ust. 1 na takich samych
zasadach jak studenci realizujący przedmiot po raz pierwszy.
Postępy w kształceniu związane z realizacją jednego przedmiotu są odzwierciedlane za
pomocą:
1) oceny bieżących osiągnięć - oceny zaliczenia,
2) oceny z egzaminu - jeśli egzamin przewidziany jest w programie studiów,
3) oceny końcowej
– wpisywanej do dokumentów potwierdzających przebieg
kształcenia.
Sposób obliczania oceny bieżących osiągnięć określa karta przedmiotu.
Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia ocenę bieżących osiągnięć oraz ocenę z
egzaminu. Pozytywna ocena końcowa może być wystawiona pod warunkiem, że obie te
oceny są pozytywne. Sposób jej obliczania określa karta przedmiotu.
Jeżeli zajęcia z danego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli
akademickich, wystawienia oceny końcowej dokonuje pracownik wyznaczony przed
rozpoczęciem zajęć z przedmiotu przez kierownika katedry jako osoba odpowiedzialna za
przedmiot.
Oceny bieżących osiągnięć, oceny z egzaminów oraz oceny końcowe podawane są do
wiadomości studentów według numerów albumów, poprzez :
a) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia
lub
b) zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu lub
c) podczas zajęć dydaktycznych, lub konsultacji lub
d) za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.
Student po uzyskaniu oceny ma prawo wglądu do własnych prac. Oceny końcowe
podawane są do wiadomości studenta przy wykorzystaniu elektronicznego systemu
obsługi studentów w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

10. Egzaminator informuje studentów o ocenie z egzaminu w ciągu 7 dni od jego
przeprowadzenia. Prowadzący zajęcia informuje o ocenach z zaliczeń studenta w ciągu 7
dni od przeprowadzenia danej formy sprawdzenia osiągnięć studenta. W przypadku
egzaminu ustnego egzaminator informuje studenta o ocenie z egzaminu niezwłocznie po
zakończeniu egzaminu z danym studentem.
11. Jeśli w ramach przedmiotu przewidziany jest egzamin, student ma obowiązek zdania go
w sesji egzaminacyjnej, w wyznaczonym terminie (I termin). Studentowi, który nie zdał
egzaminu w I terminie, przysługuje jeden termin poprawkowy egzaminu (II termin) w sesji
poprawkowej. Pozytywna ocena bieżących osiągnięć musi zostać uzyskana najpóźniej do
końca trwania zajęć dydaktycznych w semestrze.
12. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na określonym terminie egzaminu jest
równoważna z utratą terminu.
13. Fakt niezaliczenia egzaminu w I terminie obligatoryjnie uwzględniany jest w ocenie
końcowej z przedmiotu na zasadach ustalonych przez pracownika odpowiedzialnego za
przedmiot i określonych w karcie przedmiotu. Uzyskanie oceny pozytywnej
w II terminie egzaminu skutkuje jego pozytywnym zaliczeniem.
14. Student ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika prowadzącego przedmiot
o braku udziału i jego przyczynach w wyznaczonych terminach zaliczeń i egzaminów. W
celu usprawiedliwienia nieobecności student ma obowiązek przedstawić dokumenty
uzasadniające nieobecność w terminie do siedmiu dni od terminu zaliczenia lub egzaminu.
Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje pracownik odpowiedzialny za
przedmiot. Od decyzji tej studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora
instytutu.
15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie student
zachowuje prawo do ponownego przystąpienia do zaliczenia lub egzaminu, z
zachowaniem terminu. W sytuacji upływu terminu zakończenia sesji poprawkowej student
89
w celu uzyskania oceny końcowej musi uzyskać zgodę Dyrektora instytutu na wydłużenie
okresu rozliczeniowego.
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16. Seminaria dyplomowe, szkolenie bhp i szkolenie biblioteczne, praktyki oraz staże, a także
semestry nauki języka obcego, inne niż wskazane w ust. 17 są zaliczane bez oceny (co
w dokumentach potwierdzających przebieg kształcenia odnotowane jest odpowiednio
wpisami „zal.” w przypadku osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub „nzal.” braku osiągnięcia dostatecznego poziomu efektów uczenia się), chyba, że program
studiów dla danego kierunku stanowi inaczej. „Zal.” i „nzal.” nie mają odpowiednika w skali
ocen i nie są uwzględniane przy obliczaniu średniej oceny ze studiów.
17. Student, na podstawie osiągnięć rocznych, otrzymuje ocenę z języka obcego po II, IV i
ostatnim semestrze nauki języka, jeśli program studiów przewiduje w danym semestrze
naukę języka obcego.
18. Student, który nie osiągnął przewidzianych w ramach przedmiotu efektów uczenia się
otrzymuje ocenę niedostateczną.
19. Szczegółowe efekty uczenia się oraz zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu
prowadzący przedmiot przedstawia na pierwszych zajęciach w semestrze, w oparciu o
karty przedmiotu.
20. Na koniec semestru wyliczana jest średnia arytmetyczna z ocen końcowych z zaliczonych
przedmiotów. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 do średniej ocen wlicza się
wyłącznie średnią wszystkich ocen uzyskaną w ramach powtarzania danego przedmiotu.
§ 18a

1.

2.

3.

4.

Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z
udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest
realizowana praca. Zgodę w tym zakresie wyraża Dyrektor instytutu na zasadach
udzielenia ITZ, na podstawie opinii osoby kierującej pracami badawczymi i pracownika
odpowiedzialnego za przedmiot.
Studenci, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych
poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, mają prawo do zaliczenia odpowiadających
tym efektom przedmiotów na oceny uzyskane podczas potwierdzenia efektów uczenia
się. Zgodę na zaliczenie przedmiotu wyraża Dyrektor instytutu na podstawie pisemnego
wniosku studenta złożonego przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów wraz z
zaświadczeniem o potwierdzonych efektach uczenia się. Student ubiegający się o
zaliczenie efektów uczenia się może mieć zaliczone nie więcej niż 50% punktów ECTS
przypisanych do zajęć objętych programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu
studiów.
Jeśli student studiuje lub studiował inny kierunek studiów, przedmiot zaliczony na nim
może być uznany do zaliczenia semestru studiów w zamian za przedmiot
z
macierzystego kierunku, wraz z przeniesieniem pkt ECTS - przypisuje się taką liczbę
punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji
odpowiedniego przedmiotu na kierunku macierzystym. Przedmiot ten musi jednak
zapewniać realizację efektów uczenia się przewidzianych programem studiów dla
przedmiotu macierzystego. Jednocześnie przedmioty muszą odpowiadać sobie
zawartymi w nich treściami. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmuje Dyrektor instytutu
lub prowadzący na wniosek studenta złożony nie później niż 2 tygodnie od rozpoczęcia
semestru, w którym realizowany jest przedmiot. Studentowi przenoszącemu zajęcia
zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę
punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji
odpowiednich zajęć i praktyk na kierunku macierzystym. Przeniesieniu nie podlegają
przedmioty z różnych poziomów i profili studiów.
Na prośbę studenta dziekanat wydaje potwierdzony wydruk z dokumentacji przebiegu
studiów.

WRÓĆ DO TEMATU:
SESJA

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3

§ 19
Student, który nie zgadza się z uzyskaną oceną końcową z przedmiotu i zgłasza
uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności nauczyciela, który go oceniał lub co do
formy, przebiegu egzaminu lub zaliczenia lub co do sposobu ustalenia oceny końcowej z
przedmiotu, ma prawo przystąpienia do egzaminu komisyjnego, składając w ciągu
siedmiu dni od daty uzyskania oceny końcowej pisemny wniosek do Dyrektora instytutu.
Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z Dyrektora instytutu albo jego
zastępcy, jako przewodniczącego komisji, wyznaczonego przez Dyrektora instytutu
egzaminatora
przeprowadzającego
egzamin
komisyjny,
egzaminatora
przeprowadzającego egzamin, do którego zgłoszone zostały zastrzeżenia lub pracownika
odpowiedzialnego
za przedmiot.
Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym uczestniczyć może przedstawiciel
samorządu studenckiego, opiekun roku lub inny wskazany przez studenta obserwator, z
prawem wyrażania opinii o przebiegu egzaminu komisyjnego.
Formę przeprowadzenia egzaminu komisyjnego ustala przewodniczący komisji.
Egzamin komisyjny powinien odbyć się nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 7 dni od
daty rozpatrzenia wniosku.
W przypadku rozbieżności opinii członków komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny,
ostateczną ocenę ustala przewodniczący.
Z przeprowadzenia egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który przewodniczący
komisji dostarcza niezwłocznie do dziekanatu.
§ 20
Przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe i staże powinny odpowiadać
realizowanemu przez studenta kierunkowi studiów i podlegają zaliczeniu.
Program studiów określa termin realizacji oraz czas trwania praktyk zawodowych i staży
oraz liczbę punktów ECTS związanych z ich odbyciem i zaliczeniem.
Praktyki zawodowe i staże służą:
poszerzeniu wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
przygotowaniu studenta do pracy zawodowej, w tym do samodzielności
i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
3) kształtowaniu umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej,
1) pogłębianiu wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
4) poznaniu zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania podmiotów
gospodarczych oraz innych instytucji, administracji rządowej, samorządowej itp.
Szczegółowe cele praktyk zawodowych i staży określają karty przedmiotu.
Na studiach o profilu ogólnoakademickim praktyka lub staż odbywa się w wybranym przez
studenta podmiocie gospodarczym lub innym podmiocie, w kraju lub za granicą, którego
profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie założonych efektów uczenia się. Na
studiach o profilu praktycznym miejsce odbycia praktyki lub stażu wskazuje Uniwersytet.
W uzasadnionym przypadku student może wystąpić z wnioskiem do opiekuna praktyk
staży o zmianę jej miejsca wskazując swoją propozycję podmiotu gospodarczego lub
instytucji, w której odbędzie praktykę lub staż.
W celu wyboru miejsca praktyki lub stażu student może skorzystać z oferty praktyk
studenckich, przedstawionej w elektronicznej bazie danych, dostępnej na stronie
internetowej Uniwersytetu.
Merytoryczny nadzór nad odbywanymi przez studentów praktykami i stażami w ramach
danego kierunku sprawują opiekunowie praktyk i staży (tj. nauczyciele akademiccy
wyznaczeni przez Dyrektora instytutu) oraz przedstawiciele podmiotów, w których praktyki
i staże są realizowane na podstawie umowy z Uniwersytetem. Informację o wyznaczonych
opiekunach praktyk i staży na dany rok akademicki podaje się do wiadomości na początku
każdego roku akademickiego.
Zaliczenia praktyki lub stażu dokonuje opiekun praktyk lub staży na podstawie pisemnego
raportu przebiegu, zatwierdzonego przez podmiot przyjmujący studenta na praktykę lub
staż.
Do obowiązków opiekuna praktyki lub stażu należy:
1)
2)
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akceptacja wybranego przez studenta podmiotu gospodarczego lub instytucji jako
miejsca praktyki lub stażu, a w przypadku studentów studiów o profilu praktycznym –
wskazanie miejsca praktyki lub stażu,
2) zatwierdzenie programu praktyki lub stażu, uzgodnionego pomiędzy stronami umowy
o ich organizację,
3) rozliczenie studenta z realizacji programu praktyki lub stażu i podjęcie decyzji o
zaliczeniu lub jego braku,
4) dokonanie odpowiedniego wpisu do elektronicznego systemu obsługi studiów,
5) utworzenie protokołu z zaliczeniem przy wykorzystaniu elektronicznego systemu
obsługi studiów i przekazanie go do dziekanatu.
Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki lub stażu zgodnie z ustalonym
programem, a ponadto do:
1) przestrzegania zasad odbywania praktyk lub staży określonych przez Uniwersytet,
2) przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki lub stażu porządku i
dyscypliny pracy,
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony
poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki lub stażu.
Praktyki lub staże powinny odbywać się najpóźniej w terminach wyznaczonych
programem studiów. Odbywanie praktyki lub stażu nie stanowi okoliczności
usprawiedliwiającej niewykonywanie innych obowiązków wynikających z regulaminu
studiów i programu studiów obowiązujących studenta. Praktyki lub staże odbywają się w
czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych objętych programem studiów
obowiązującym studenta.
Na wniosek studenta, na równi z odbyciem praktyki lub stażu może być potraktowana
praca zawodowa studenta. Rozumie się przez nią zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę, umowy cywilnoprawnej, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
odbycie stażu czy wolontariatu, zgodnego z profilem praktyk lub staży określonym w
programie studiów.
O zaliczeniu lub niezaliczeniu praktyki lub stażu rozstrzyga opiekun praktyk. Od
rozstrzygnięcia opiekuna praktyki służy odwołanie do Dyrektora instytutu.
Niezaliczenie praktyki lub stażu z winy studenta jest równoznaczne z niezaliczeniem
przedmiotu.
Na pisemny, uzasadniony wniosek studenta, który z przyczyn niezawinionych nie zaliczył
praktyki lub stażu, możliwe jest uzyskanie zgody Dyrektora instytutu na odbycie praktyki
w innym terminie, nie kolidującym z zajęciami wynikającymi z programu studiów.
§ 21
W ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu starosta roku lub
grupy, w porozumieniu z egzaminatorem, przygotowuje harmonogram egzaminów. W
harmonogramie tym dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem podaje się dwa
terminy egzaminu: termin pierwszy (I termin w sesji egzaminacyjnej), termin poprawkowy
(II termin w sesji poprawkowej).
W sytuacji, gdy w regulaminowym terminie, wskazanym w ust.1, nie zostaną ustalone daty
egzaminów, starosta grupy lub roku ma prawo wnioskować o wyznaczenie tych terminów
do Dyrektora instytutu.
Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami, zmienić termin egzaminu ustalony
wcześniej zgodnie z ust. 1, z zachowaniem zasady, że termin ten przypadać musi
w sesji. Egzaminator nie ma możliwości zmiany terminu ustalonego w trybie określonym
w ust.2.
Egzaminator może również – w porozumieniu ze studentami – przeprowadzić egzamin
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem, że odbyły się wszystkie
zajęcia z przedmiotu objętego egzaminem (warunek ten nie dotyczy studentów
studiujących według indywidualnego programu studiów, o którym mowa w § 7 lub ITZ) i
studenci zrealizowali wymagania dopuszczające ich do egzaminu.
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§ 22
Warunkiem zaliczenia semestru lub roku jest spełnienie wszystkich wymagań objętych
programem studiów dla danego okresu rozliczeniowego oraz terminowe zaliczenie
wszystkich przedmiotów, tj. do końca sesji poprawkowej, ustalonego zgodnie z §4.
Zaliczenia semestru oraz wpisu na kolejny semestr dokonuje Dyrektor instytutu.
§ 23
Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach jest przedłożenie
prowadzącemu zajęcia, w ciągu 7 dni od pierwszego dnia nieobecności, zaświadczenia
lekarskiego lub innego wiarygodnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że
student nie mógł uczestniczyć w zajęciach w danym dniu. Obowiązek ten nie dotyczy
studentów posiadających zgodę na ITZ.
Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia zaległości spowodowanych
nieobecnością.
Nieobecności podczas praktyk lub staży student usprawiedliwia najpóźniej z chwilą
złożenia dokumentów potwierdzających realizację praktyk lub staży, poprzez
przedłożenie opiekunowi praktyk zaświadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego
dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w
praktykach lub stażach w danym dniu.
§ 24
W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru lub roku, Dyrektor instytutu wydaje
decyzję o:
1) wpisie warunkowym na kolejny semestr, z powtarzaniem jednego przedmiotu, lub
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów, lub
3) skreśleniu z listy studentów.
Student skreślany jest z listy studentów w przypadkach:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) ukarania studenta karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu,
4) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
Student może zostać skreślony z listy studentów również w przypadkach:
1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach,
2) stwierdzenia braku postępów w nauce,
3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
4) niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.
Rezygnacja ze studiów powinna być złożona przez studenta w formie pisemnego
oświadczenia w dziekanacie. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia pisma we
właściwym dziekanacie, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza.
Za brak postępów w nauce uznaje się:
1) niezaliczenie semestru spowodowane niezaliczeniem co najmniej jednego
przedmiotu,
2) powtórne niezaliczenie tego samego przedmiotu, w przypadku jego powtarzania,
3) powtórne niezaliczenie semestru, w przypadku jego powtarzania,
Brak udziału w obowiązkowych zajęciach stanowi przesłankę skreślenia studenta z listy
studentów, w sytuacji gdy nieobecność studenta nie została usprawiedliwiona w sposób
określony postanowieniami regulaminu.
Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzje, o których mowa w ust.1 pkt.1-2, podejmuje Dyrektor instytutu na wniosek
studenta.
Decyzje, o których mowa w ust.1 pkt 3 oraz ust.2-3, podejmuje Rektor.
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§ 25
1. Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu objętego programem
studiów w danym toku studiów (wliczając w to obowiązkowe praktyki lub staże), może
ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr, o którym mowa w § 24 ust.1 pkt.1, z
jednoczesnym powtarzaniem przedmiotu lub przedmiotów, przy czym w trakcie studiów I
stopnia student może powtarzać maksymalnie 3 przedmioty, studiów II stopnia
maksymalnie 2 przedmioty, a studiów jednolitych magisterskich 5 przedmiotów, z tym że
jednocześnie w przypadku studiów jednolitych magisterskich student nie może powtarzać
więcej niż 3 przedmiotów w jednym semestrze. Nie uwzględnia się jednak powtarzania
przedmiotu w sytuacji, o której mowa jest w § 26 ust. 4. Dyrektor instytutu określa warunki,
sposób i termin uzupełnienia efektów uczenia się.
2. Powtarzanie przedmiotu, praktyki lub stażu nie dotyczy zajęć realizowanych w
ramach
ostatniego semestru. W takiej sytuacji Dyrektor instytutu, na pisemny wniosek studenta,
może podjąć decyzję o powtarzaniu semestru lub roku.
3. W razie niezaliczenia powtarzanego przedmiotu student może ubiegać się wyłącznie o
powtórzenie semestru lub roku, na którym przedmiot ten występuje w programiestudiów.
4. W sytuacji skreślenia z listy studentów i ponownego na nią wpisu liczba możliwych
powtórzeń przedmiotów nie zmienia się w ramach studiów na danym stopniu, biorąc pod
uwagę również sytuację zmiany kierunku lub specjalności. Dotyczy to również sytuacji
studiów na dwóch specjalnościach.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

§ 26
W trakcie studiów student może powtarzać maksymalnie raz semestr albo rok
studiów.
Student, który powtarza semestr albo rok studiów, jest zobowiązany zaliczyć przedmioty
przewidziane w obowiązującym dla danego cyklu kształcenia programie studiów, a jeśli
występują różnice w zrealizowanych przez studenta w semestrach poprzednich
przedmiotach, w stosunku do obowiązującego programu studiów – również
z
przedmiotów, z których nie zrealizował efektów uczenia się. Dyrektor instytutu określa
warunki, sposób i termin ich uzupełnienia.
Studentowi powtarzającemu semestr lub rok studiów Dyrektor instytutu zalicza wszystkie
zaliczone uprzednio przedmioty, z zastrzeżeniem ust.4-5.
W sytuacji jeśli student, powtarzający semestr albo rok studiów, powtarzał ten sam
przedmiot z powodu zmiany jego efektów uczenia się, przy obliczaniu średniej ocen ze
studiów uwzględnia się ocenę końcową uzyskaną podczas powtarzania przedmiotu.
Możliwość zaliczenia przedmiotów, o których mowa w ust.3, dotyczy wyłącznie ocen
uzyskanych od momentu wejścia w życie Polskiej Ramy Kwalifikacji. W odniesieniu do
zaliczeń przedmiotów uzyskanych wcześniej, o sposobie uwzględnienia i ewentualnego
zaliczenia tych przedmiotów rozstrzyga Dyrektor instytutu.
W sytuacji skreślenia z listy studentów i ponownego na nią wpisu liczba możliwych
powtórzeń semestrów nie zmienia się w ramach studiów na danym stopniu, biorąc pod
uwagę również sytuację zmiany kierunku lub specjalności. Dotyczy to również sytuacji
studiów na dwóch specjalnościach.
Student powtarzający semestr zachowuje uprawnienia studenckie.

Rozdział 5.
Zasady odbywania studiów przez studentów zakwalifikowanych na studia w innej
uczelni oraz zakwalifikowanych na roczny lub semestralny program studiów w języku
obcym realizowanym w Uniwersytecie

1.
2.

§ 27
Student może odbyć część studiów w uczelni krajowej lub zagranicznej w ramach umów
bezpośrednich lub projektów edukacyjnych, albo w ramach programu w języku obcym
realizowanym w Uniwersytecie, lub też w innej uczelni we własnym zakresie.
Student zakwalifikowany na studia w innej uczelni (delegowany przez Uniwersytet lub
organizacje studenckie w nim działające) albo na program w języku obcym, występuje w
terminie 14 dni od zakwalifikowania do Dyrektora instytutu z wnioskiem o wyrażenie zgody
WRÓĆ DO TEMATU:
WYMIANY STUDENCKIE

WRÓĆ DO TEMATU:
POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

na uczestnictwo w nich, zgody na indywidualny program studiów, o którym mowa w § 7
ust. 1 oraz – w uzasadnionym przypadku – zgody na zmianę okresu rozliczeniowego, a
także przedstawia Dyrektor instytutu do zatwierdzenia proponowany program studiów na
dany semestr lub rok zapisany w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”
(Learning agreement). Student, który planuje odbywać studia w innej uczelni we własnym
zakresie, zobowiązany jest dodatkowo przedstawić dokument stwierdzający, że uczelnia,
w której będzie studiował, posiada uprawnienia uczelni w rozumieniu ustawy.
3. W przypadku działania w Uniwersytecie koordynatora ds. wyjazdów zagranicznych,
„Porozumienie o programie studiów” jest z nim konsultowane i przez niego opiniowane
przed przedstawieniem dokumentu do zatwierdzenia Dyrektorowi instytutu.
4. W przypadku istnienia różnic programowych, Dyrektor instytutu określa je w
„Porozumieniu o programie studiów” wraz z terminem uzupełnienia.
5. Student zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów uzyskanych w trakcie studiów
zagranicznych lub krajowych, potwierdzających zaliczenie określonych przedmiotów, z
uzyskanymi ocenami, oraz dokładny opis każdego przedmiotu z efektami uczenia się,
przygotowany w języku polskim i języku studiowania za granicą. Student dostarcza
dokumenty te do dziekanatu wraz z przeliczeniem ocen na skalę stosowaną w
Uniwersytecie.
6. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust.5, nie zawierają wskazania liczby
punktów ECTS, muszą zawierać wskazanie liczby godzin dydaktycznych każdego ze
zrealizowanych przedmiotów.
7. Przeliczenia ocen dokonuje jednostka organizacyjna Uniwersytetu właściwa do spraw
wymiany zagranicznej studentów. Przeliczenia punktów ECTS ze zrealizowanych godzin
na zajęciach - w sytuacji, o której mowa jest w ust.6 - dokonuje Dyrektor instytutu. Zgodę
na przeniesienie zrealizowanych efektów uczenia się, wraz z punktami ECTS i uznanie
ocen wyraża Dyrektor instytutu.
8. Jeśli po rozpoczęciu studiów w innej uczelni realizowany program studiów odbiega od
zatwierdzonego w „Porozumieniu o programie studiów”, student zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym podmiot pełniący funkcję koordynatora wyjazdu
zagranicznego , w celu dokonania i zatwierdzenia zmian oraz określenia różnic
programowych i terminu ich realizacji. Zmiany w „Porozumieniu o programie studiów”
zatwierdza Dyrektor instytutu.
9. Jeżeli po powrocie z innej uczelni, w kolejnych semestrach – zgodnie z programem
studiów obowiązującym dla danego kierunku – występuje przedmiot zrealizowany przez
studenta uprzednio i uznany przez Dyrektora instytutu do zaliczenia wcześniejszego
semestru, student zobligowany jest do zaliczenia innego przedmiotu, wyznaczonego
przez Dyrektora instytutu, w celu uzyskania niezbędnej do zaliczenia semestru lub roku
liczby punktów ECTS. Student może wnioskować o wyznaczenie przedmiotu zgodnego z
jego zainteresowaniami.
10. Studenta, który nie zrealizował w okresie studiów w innej uczelni lub w ramach programu
studiów w języku obcym w Uniwersytecie wymagań określonych w „Porozumieniu o
programie studiów” niezbędnych do zaliczenia semestru lub roku studiów, obejmuje
postępowanie określone odpowiednio w §24, §25 i §26.
11. Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów Uniwersytetu określają odrębne
przepisy, wynikające z realizacji programów wymiany.

Rozdział 6.
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

1.
2.

§ 28
Zasady zapisów na seminaria dyplomowe oraz listy osób uprawnionych do prowadzenia
seminariów ustala Dyrektor instytutu po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu.
Listy uprawnionych do prowadzenia seminarium powinny być opublikowane nie później
niż na 3 miesiące przed zakończeniem zajęć w trakcie semestru poprzedzającego
semestr, w którym prowadzone będzie seminarium.

WRÓĆ DO TEMATU: PROMOTOR
i SEMINARIUM DYPLOMOWE

WRÓĆ DO TEMATU:
WYMIANY STUDENCKIE

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Student ma prawo wyboru promotora pracy dyplomowej, z uwzględnieniem ust.1. Wyboru
promotora student dokonuje w ciągu miesiąca od dnia opublikowania list, o których mowa
w ust. 2.
Przewidzianą programem studiów pracę dyplomową na studiach pierwszego stopnia,
studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, student wykonuje pod
kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy
doktora (promotor).
W wyjątkowych przypadkach Dyrektor instytutu może upoważnić do kierowania pracą
dyplomową specjalistę spoza Uniwersytetu, legitymującego się co najmniej stopniem
naukowym doktora.
Student kończący studia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż
do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru. Na wniosek właściwego organu
samorządu studenckiego, Rektor może ten termin przedłużyć maksymalnie o 2 tygodnie.
Na pisemny i uzasadniony wniosek studenta Dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na
zmianę promotora.
W razie dłuższej nieobecności promotora, mogącej mieć wpływ na opóźnienie terminu
złożenia pracy dyplomowej przez studenta, Dyrektor instytutu zobowiązany jest
wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązki promotora, lub wydłużyć studentowi okres
rozliczeniowy.
Zaliczenie seminarium w ostatnim semestrze studiów jest równoznaczne z wyrażeniem
przez prowadzącego seminarium zgody na złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie.

§ 29
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia
naukowego lub praktycznego, albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną
wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i
profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową
stanowi praca pisemna, opublikowany artykuł lub praca projektowa, w tym projekt i
wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub
technologiczna.
2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje, w formie pisemnej recenzji, promotor pracy oraz
wyznaczony przez Dyrektora instytutu recenzent. Recenzje pracy dyplomowej są jawne,
z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa.
3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora, z zastrzeżeniem ust.4.
4. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest osoba ze stopniem naukowym
doktora, recenzentem musi być osoba posiadająca stopień naukowy doktora
habilitowanego.
5. Recenzentem pracy nie może być pracownik tej samej katedry, chyba że jedynie tam
zatrudnieni są specjaliści w zakresie obszaru wiedzy, którego dotyczy praca.
6. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik innej uczelni.
7. Promotor i recenzent mają obowiązek złożyć recenzję w ciągu dwóch tygodni od daty
otrzymania pracy dyplomowej do recenzji.
8. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta według skali określonej w
§18 ust.1. Ostateczną ocenę pracy dyplomowej stanowi średnia arytmetyczna ocen
wystawionych przez promotora i recenzenta, sprowadzona do skali, o której mowa w §18
ust.1, w następujący sposób:
1) od 3,00 do 3,24 – dostateczny (3,0),
2) od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus (3,5),
3) od 3,75 do 4,24 – dobry (4,0),
4) od 4,25 do 4,74 – dobry plus (4,5),
5) od 4,75 do 5,24 – bardzo dobry (5,0),
6) 5,25 i powyżej – celujący (5,5).
9. Jeżeli recenzent oceni pracę dyplomową negatywnie, Dyrektor instytutu wyznacza drugiego
recenzenta. W przypadku drugiej recenzji negatywnej student powinien przedstawić
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10. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na

przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu,
Rektor zleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na zasadach, o których
mowa w §12 ust.2-5.
11. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie
czynu, o którym mowa w ust.10, Rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu
zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
§ 30
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie pozytywnych ocen końcowych z wszystkich przedmiotów, zaliczeń praktyk
i staży oraz seminariów przewidzianych w programie studiów dla danego kierunku, z
zastrzeżeniem różnic wynikających ze studiów odbywanych w trybie indywidualnej
ścieżki edukacyjnej (§ 7),
2) złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie, którą do dalszego postępowania
dopuszcza promotor, po sprawdzeniu pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z repozytorium pisemnych
prac dyplomowych, działającego na podstawie odrębnych przepisów i potwierdzeniu
adnotacją „akceptuję” oraz podpisem,
3) uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej – zarówno od promotora, jak i od
recenzenta.
1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student ma prawo zapoznać się
z treścią recenzji w dziekanacie.
3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy
od daty złożenia pracy dyplomowej.
4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, odbywającym się przed komisją powołaną
przez Dyrektora instytutu. W skład komisji wchodzą: Dyrektor instytutu bądź inny
pracownik naukowy wskazany przez Dyrektor instytutu – jako przewodniczący oraz
promotor i recenzent pracy – jako członkowie. W uzasadnionych przypadkach recenzenta
zastąpić może inny pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
5. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu
przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.
6. Na wniosek studenta lub promotora, po uzyskaniu zgody Dyrektora instytutu,
przeprowadzany jest otwarty egzamin dyplomowy, w którym mogą uczestniczyć i
zadawać dodatkowe pytania wszyscy zainteresowani. Wniosek ten powinien być złożony
przy składaniu pracy dyplomowej. Termin egzaminu ustala Dyrektor instytutu. Informacja
o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszczana jest na stronie internetowej
Uniwersytetu na tydzień przed jego planowanym terminem.
7. Przy ocenianiu odpowiedzi na pytania w ramach egzaminu dyplomowego stosuje skalę
ocen określoną w §18 ust.1. Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest przez obliczenie
średniej arytmetycznej, do dwóch miejsc po przecinku, z ocen wystawionych z odpowiedzi
na każde pytanie, z zastosowaniem skali ocen określonej w §29 ust.8. Jeśli średnia ocen
uzyskanych z egzaminu dyplomowego jest niższa od 3,0, oceną końcową z egzaminu
jest ocena niedostateczna.
8. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dyrektor
instytutu wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może
się odbyć wcześniej niż przed upływem miesiąca oraz musi się odbyć nie później niż przed
upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
9. Niezłożenie egzaminu dyplomowego w drugim terminie powoduje skreślenie z listy
studentów, na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 regulaminu.
10. Przebieg egzaminu dyplomowego odnotowywany jest w protokole. Protokół egzaminu
dyplomowego zawiera: datę egzaminu, imiona i nazwisko studenta, numer albumu, imiona
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i nazwiska, podpisy oraz tytuł profesora, stopnie naukowe lub stopnie w zakresie sztuki
lub tytuły zawodowe członków komisji egzaminacyjnej, treść zadanych pytań i uzyskane
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oceny, średnią ocen uzyskaną w okresie studiów, tytuł i ocenę pracy dyplomowej, ocenę
egzaminu dyplomowego, ostateczny wynik studiów oraz uzyskany tytuł zawodowy. W
protokole egzaminu dyplomowego odnotowuje się zakończenie studiów.
§ 31
Ukończenie studiów następuje w dniu złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem
pozytywnym.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych
przedmiotów w całym okresie studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zastrzeżeniem §26 ust.4
oraz § 18 ust. 20,
2) średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, określona
zgodnie z §29 ust.8,
3) ocena z egzaminu dyplomowego, określona zgodnie z §30 ust.7.
3. Wynik studiów stanowi sumę:
1) 60% oceny, o której mowa w ust.2 pkt 1,
2) 20% oceny, o której mowa w ust.2 pkt 2,
3) 20% oceny, o której mowa w ust.2 pkt 3.
4. W przypadku, gdy student wznawia studia, przy obliczaniu średniej ocen za okres
studiów bierze się pod uwagę zarówno oceny uzyskane w okresie studiów przed
wznowieniem, jak i po wznowieniu studiów, z uwzględnieniem ust.2 pkt.1.
5. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów na inny kierunek (w ramach
Uniwersytetu lub z innej uczelni), przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów
bierze się pod uwagę, z uwzględnieniem ust.2 pkt.1 i zastrzeżeniem ust.6, oceny
uzyskane z przedmiotów:
1) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował,
jeżeli przedmioty te uwzględnione zostały do zaliczenia semestru (semestrów),
2) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
3) pozostałych, ujętych w programie studiów kierunku, na który student się przeniósł,
4) zajęć przeniesionych i zaliczonych podczas realizacji indywidualnego programu
studiów.
6. W przypadku przeniesienia się studenta z innego kierunku, przy obliczaniu oceny
za cały okres studiów nie bierze się pod uwagę zajęć zaliczonych na zasadach
potwierdzenia efektów uczenia się.
7. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczną ocenę według skali:
1) do 3,49 - dostateczny,
2) od 3,50 do 3,79 – plus dostateczny,
3) od 3,80 do 4,19 – dobry,
4) od 4,20 do 4,49 – plus dobry,
5) od 4,50 do 4,99 – bardzo dobry,
6) 5,00 i więcej – bardzo dobry z wyróżnieniem.
8. Wyrównanie do połowy oceny dotyczy wpisu do dyplomu i protokołu komisji egzaminu
dyplomowego. We wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik
studiów, obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust.7, o 0,1 stopnia,
jeśli wszystkie oceny otrzymane przez studenta z pracy dyplomowej (ocena promotora i
ocena recenzenta) oraz wszystkie oceny uzyskane w ramach egzaminu dyplomowego są
co najmniej bardzo dobre.
10. Student, który uzyskał średnią ocen ze studiów poniżej 3,0, bez względu na oceny
uzyskane z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, otrzymuje na dyplomie
ocenę dostateczną.
1.
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Rozdział 7.
Absolwenci

1.

1.

3.

4.

§ 32
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu,
potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:
1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym
samym poziomie - w przypadku studiów pierwszego stopnia;
2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe
na tym samym poziomie - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich.
W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uniwersytet sporządza i wydaje
absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2
odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym. Student dostarcza
aktualne fotografie do sporządzenia tych dokumentów najpóźniej do dnia egzaminu
dyplomowego.
Absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31
października roku, w którym ukończył te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń
pomocy materialnej, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
Uniwersytet monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów, na podstawie odrębnych
przepisów, w tym przepisów ochrony danych osobowych.
Rozdział 8.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 36
Od rozstrzygnięć Dyrektora instytutu przysługuje odwołanie do Rektora – rozstrzygnięcie
rektora jest ostateczne. Od decyzji Rektora wydanych w pierwszej instancji służy wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy.
§ 37
Rozpatrzenie wniosków oraz odwołań, w sprawach, w których nie wydawaje się decyzji
administracyjnych, do których znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku lub odwołania.. Dziekanaty
informują o wszystkich decyzjach podjętych w związku z sytuacją studenta.
§ 38
Do studentów Uniwersytetu odbywających studia w językach obcych i studentów
zagranicznych studiujących w Uniwersytecie stosuje się przepisy niniejszego regulaminu oraz
przepisy szczegółowe załącznika nr 1.
§ 39
W przypadku studentów studiujących w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu (dalej „PONE”) wszystkie uprawnienia i obowiązki przypisane w
niniejszym regulaminie Dyrektorowi instytutu przysługują odpowiednio Dyrektorowi PONE.
§ 40
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

WRÓĆ DO TEMATU:
EGZAMIN DYPLOMOWY

SPIS TREŚCI REGULAMINÓW

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1
do Regulaminu studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

ZASADY I WARUNKI SZCZEGÓLNE ODBYWANIA
STUDIÓW W JĘZYKACH OBCYCH
Dział 1.
Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku obcym – pełny program studiów
realizowany w Uniwersytecie
I.

Studenci polscy i studenci zagraniczni, odbywający studia w języku obcym
1. W Uniwersytecie prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia w języku
obcym.
2. Oferta dydaktyczna dla kandydatów na studia w językach obcych przedstawiana jest
w formie „Informatora dla kandydatów na studia” oraz na stronie internetowej
Uniwersytetu.
3. Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z właściwą Uchwałą Senatu Uniwersytetu
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne formy i kierunki studiów,
ustalanych na dany rok akademicki i podawanych do wiadomości publicznej
najpóźniej do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy
nabór.

II.

Studenci zagraniczni, realizujący program studiów zmierzający do uzyskania
dyplomu w Uniwersytecie
1. Rekrutacja na studia w Uniwersytecie przeprowadzana jest przez uczelnię
macierzystą studenta.
2. Zakres dokumentacji, złożenia której wymaga od studenta Uniwersytet, określa
jednostka Uniwersytetu odpowiedzialna za obsługę administracyjną stosownych
programów wymiany.
3. Aby otrzymać dyplom Uniwersytetu:
1) w zakresie kierunku studiów innego niż kierunek studiów odbywany w uczelni
macierzystej, student musi:
− zaliczyć w Uniwersytecie dwa semestry, w czasie których zobowiązany jest
do zaliczenia różnic programowych,
− napisać i obronić pracę dyplomową,
− zrealizować łącznie ustalone na danym kierunku Uniwersytetu minimum
punktów ECTS (oznacza to, że w sytuacji gdy student uzyskał
niewystarczającą liczbę punktów kredytowych, oprócz przedmiotów
obowiązkowych powinien wybrać przedmioty dodatkowe, które – zgodnie z
obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami – umożliwią mu uzyskanie
wymaganego limitu punktów),
2) w zakresie specjalności realizowanej w oparciu o dofinansowanie z projektów
międzynarodowych w partnerstwie z uczelniami zagranicznymi, student musi:
− zaliczyć w Uniwersytecie jeden semestr,
− zaliczyć w czasie całego toku studiów w Uniwersytecie i w uczelniach
partnerskich obowiązujące na specjalności przedmioty,
− napisać i obronić pracę dyplomową,
− zrealizować łącznie ustalone na danym kierunku Uniwersytetu minimum
punktów ECTS.
4. Do średniej ocen uwzględnianej w ocenie na dyplomie wydawanym 100przez
Uniwersytet wliczane są oceny z wszystkich zrealizowanych przez studenta
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5.

w Uniwersytecie przedmiotów, na zasadach określonych w §31 ust.2 pkt.1
regulaminu.
Dyplom Uniwersytetu wydawany jest studentowi po ukończeniu studiów w uczelni
macierzystej i po dostarczeniu do Uniwersytetu, do właściwego dziekanatu,
uwierzytelnionej kopii dyplomu uczelni macierzystej.
Dział 2.
Roczne i semestralne studia w języku obcym w Uniwersytecie

I.

Studenci Uniwersytetu
Student, zakwalifikowany przez odpowiednią jednostkę Uniwersytetu do odbycia
rocznych lub semestralnych studiów w języku obcym, składa wniosek o uzyskanie
zgody Dyrektora instytutu na indywidualny program studiów, o którym mowa w § 7.
2. Studenci realizujący program w języku obcym w określonym semestrze lub roku mają
zaliczone w ramach macierzystego kierunku tylko te przedmioty, które zostaną
uznane przez Dyrektora instytutu, jako tzw. zamienniki (są to przedmioty, w
przypadku których efekty uczenia się są takie same jak na studiach w języku polskim).
3. Pozostałe, inne niż określone w pkt.2, kursy, zrealizowane w ramach programu w
języku obcym, są rozliczane w kolejnych semestrach – po uzyskaniu przez studenta
pisemnej zgody Dyrektora instytutu na uznanie przedmiotów zrealizowanych
w języku obcym w zamian za równoważny przedmiot na macierzystym kierunku.
4. Oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt.3, zostają zaliczone po zakończeniu
programu, na podstawie protokołów egzaminacyjnych i certyfikatów.
1.

II.

Studenci zagraniczni
Studenci zagraniczni przyjmowani są na semestralne lub roczne studia
w Uniwersytecie, na podstawie:
1) umów międzyuczelnianych,
2) stypendiów rządowych,
3) programów i projektów międzynarodowych,
4) na indywidualną prośbę studenta.
2. W przypadku programów, o których mowa w pkt.1 ppkt.1,2,3, rekrutacja na studia w
Uniwersytecie przeprowadzana jest przez uczelnię macierzystą studenta, o ile
umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt.1 ppkt 4, rekrutację przeprowadza
Uniwersytet.
4. Po zakończeniu każdego semestru studiów w Uniwersytecie student otrzymuje
transkrypt, zawierający wykaz: uzyskanych ocen, zrealizowanych efektów uczenia

1.

się, liczby punktów ECTS, liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych
z
poszczególnych przedmiotów oraz opis obowiązującej w Uniwersytecie skali ocen.
W przypadku uzyskania co najmniej 30 ECTS, studentowi dodatkowo wydawany jest
certyfikat ukończenia programu w Uniwersytecie, podpisany przez Rektora
Uniwersytetu.
Dział 3.
Studia odbywane przez studentów Uniwersytetu w uczelniach zagranicznych
I.

Studenci Uniwersytetu odbywający roczne lub semestralne studia w uczelniach
zagranicznych
1. Po zakwalifikowaniu się na studia zagraniczne, student może wystąpić do Dyrektora
instytutu z wnioskiem o przyznanie ITZ w celu zaliczenia semestru przed wyjazdem
za granicę.
2. W celu odbycia studiów zagranicznych, student ubiega się o udzielenie urlopu od
zajęć, o którym mowa w § 16 ust. 1 lub o przyznanie indywidualnego programu
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3.

4.

5.

6.

7.

6.

II.

studiów, o którym mowa w § 7, na semestr lub rok, w którym studia zagraniczne mają
być realizowane.
Odbywając studia za granicą, student powinien wybrać przedmioty pokrewne
do kierunku (specjalności) realizowanego w Uniwersytecie. Przedmioty inne niż
określone w zdaniu poprzedzającym student może realizować zgodnie z własnymi
zainteresowaniami.
Student, odbywając studia za granicą, powinien uzyskać 30 punktów ECTS w
semestrze, a jeśli w jego programie studiów w Uniwersytecie przewidziane jest
seminarium, to liczba punktów ECTS koniecznych do uzyskania w innej uczelni
pomniejszona jest o liczbę punktów ECTS przewidzianych za realizację seminarium.
W przypadku dużej liczby różnic programowych związanych z koniecznością
realizacji przedmiotów kierunkowych lub specjalnościowych w Uniwersytecie,
Dyrektor instytutu może wydać zgodę na realizację przedmiotów w uczelni
partnerskiej
za mniejszą liczbę punktów ECTS, jednakże nie mniej niż 20 ECTS. Pozostałe 10
punktów ECTS student zobowiązany jest uzyskać w Uniwersytecie, w terminie
wskazanym przez Dyrektora instytutu.
W przypadku wystąpienia nadwyżki punktów za zrealizowane na studiach za granicą
przedmioty, Dyrektor instytutu - na podstawie pisemnej prośby studenta - może
zdecydować o uznaniu przedmiotów w kolejnych semestrach. Możliwość taka
istnieje tylko w obrębie jednego cyklu studiów.
Języki obce realizowane w uczelni zagranicznej zostaną zaliczone studentowi, który:
1) zgodnie z programem studiów obowiązującym w Uniwersytecie ma zrealizować
lektoraty na danym roku studiów podczas odbywania stypendium – w takiej
sytuacji studentowi zaliczone zostaną maksymalnie dwa języki zrealizowane
podczas pobytu za granicą,
lub:
2) ukończył lektoraty w Uniwersytecie – w takiej sytuacji studentowi zaliczony
zostanie maksymalnie jeden język zrealizowany podczas pobytu za granicą (taki,
którego wcześniej nie realizował w Uniwersytecie) lub język stanowiący
kontynuację języka na poziomie wyższym niż studiowany w Uniwersytecie.
Po powrocie z zagranicy student występuje do Dyrektora instytutu – na zasadach
określonych w regulaminie – z wnioskiem o przeniesienie zrealizowanych za granicą
przedmiotów do realizowanego przez studenta programu studiów oraz uznanie
uzyskanych zagranicą ocen.

Studenci Uniwersytetu realizujący program studiów zmierzający do uzyskania
dyplomu uczelni partnerskiej
1. Rekrutację na studia na podstawie stosownych umów wymiany studentów prowadzi
Uniwersytet.
2. Student wyjeżdża za granicę za zgodą Dyrektora instytutu.
3. W celu monitorowania postępów studenta w nauce przedmiotów obowiązkowych,
których nie oferuje uczelnia partnerska, a także postępów w realizowaniu pracy
dyplomowej, student zobowiązany jest do kontaktowania się z właściwymi
wykładowcami Uniwersytetu i promotorem.
4. Przedmioty dowolnego wyboru realizowane w uczelni partnerskiej traktować należy
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tej samej grupie przedmiotów realizowanych
w Uniwersytecie.
5. Po ukończeniu studiów w uczelni partnerskiej (w tym obowiązkowych w zależności
od programu, praktyk) student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie pracy
dyplomowej w języku polskim lub – za zgodą promotora – w języku obcym.
6. Dyplom uczelni partnerskiej wydawany jest studentowi po ukończeniu studiów w
Uniwersytecie i po dostarczeniu do uczelni partnerskiej, uwierzytelnionej kopii
dyplomu Uniwersytetu.
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
ŚWIADCZEŃ
1

Wykaz dochodów do celów stypendialnych

2

Wykaz dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz dochody członków rodziny

3

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

4

Wykaz osiągnięć uwzględnianych przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium
rektora oraz ilości przyznawanych punktów

4a

Wzór zaświadczenia o udziale w badaniu naukowym prowadzonym przez koło naukowe

4b

Wzór zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia

5

Kryteria i sposób przyznawania stypendium rektora dla doktorantów

6

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich

7

Wzór wniosku do MOPS w sprawie opinii o sytuacji dochodowej i majątkowej
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Załącznik
do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr R-0201- 33/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku

REGULAMIN
świadczeń dla studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK),
2) Studencie – należy przez to rozumieć studenta studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie,
4) Rekrutacji październikowej - należy przez to rozumieć nabór studentów na studia
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, których pierwszy rok
studiów rozpoczyna się od semestru zimowego,
5) Rekrutacji marcowej - należy przez to rozumieć nabór studentów na studia pierwszego
lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, których pierwszy rok studiów
rozpoczyna się od semestru letniego,
6) Roku studiów - należy przez to rozumieć dwa kolejne semestry studiów, zimowy i letni dla
rekrutacji październikowej a letni i zimowy dla rekrutacji marcowej. W przypadku gdy
program studiów obejmuje nieparzystą liczbę semestrów ostatni rok studiów trwa jeden
semestr,
7) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018r., Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668 z późn.zm.),
8) Ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
9) Ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.),
10) Ustawie - Prawo przedsiębiorców - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo Przedsiębiorców ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).
11) Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 26
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1509, z późn. zm.),
12) Ustawie o podatku rolnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1256 z późn. zm.),
13) Ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172,),
14) Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.).
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2.

Świadczenia, o których mowa w niniejszym Regulaminie przyznaje się ze środków funduszu
stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

3.

Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora stanowi nie więcej niż 60%
środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz
zapomogi.

4.

Student może ubiegać się o:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomogę,
4) stypendium rektora.
Do ubiegania się o stypendium socjalne maja prawo obywatele polscy oraz cudzoziemcy
wymienieni w art. 324 ust.2 pkt 2-7 Ustawy, po potwierdzeniu uprawnienia właściwym
dokumentem.
O stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora mają prawo
ubiegać się wszyscy studenci.

5.

6.
7.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
świadczenia, o których mowa w ust 4, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Świadczenia, o których mowa w ust 4 :
1)przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat,
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
b) licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
9. Przepisy ust. 8 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
10. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na
jednym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
8.

11. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w ust. 4, albo otrzymujący takie

świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę
prawa do świadczenia na podstawie ust.8 pkt 2 i ust.9.
12. Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student

utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w
ust.8 pkt 2 i ust.9, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym
otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w ust.8 pkt 1 lub ust. 10.
13. Student realizujący część programu studiów na innej uczelni, polskiej lub zagranicznej, ma

prawo do ubiegania się o stypendia oraz wypłaty świadczeń, przyznanych przez UEK.
14. Student wpisany warunkowo na semestr lub powtarzający semestr nie traci prawa do

ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.
Student w takiej sytuacji nie traci również prawa do otrzymywania wcześniej przyznanych
stypendiów.
15. Student ma prawo do ubiegania się o świadczenia oraz wypłaty przyznanych świadczeń w

okresie udzielonego urlopu od zajęć.
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16. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w ust.4 pkt 1 i 4, dla studenta nie może

być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
17. Świadczenia uzyskane w oparciu o nieprawdziwe dane, jako nienależne, podlegają zwrotowi

na rachunek funduszu stypendialnego na podstawie decyzji wydanej w trybie wznowienia
postępowania.

§2
1. Rektor ustala w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego:
1) podział dotacji na świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2,
2) terminy składania wniosków, o których mowa w § 6,
3) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania
się o stypendium socjalne, o którym mowa w § 7 ust. 2,
4) granice grup dochodowych, kwalifikujących do przyznania stypendium socjalnego w
określonej wysokości, o których mowa w §11 ust. 2,
5) maksymalne liczby stypendystów rektora, o których mowa w §13 ust.12,
6) wysokości świadczeń, o których mowa § 1 ust. 4 pkt 1-4,
1. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 podawane są do ogólnej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w Uczelni.

II.

TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§3
1.
2.

Świadczenia, o których mowa w Regulaminie, przyznaje Komisja Stypendialna i Odwoławcza
Komisja Stypendialna.
Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor spośród
pracowników uczelni i studentów delegowanych przez samorząd studencki. Studenci
stanowią większość składu komisji. Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego każdej z
komisji wskazuje rektor.

3.

Komisja Stypendialna może być powołana w kilku składach, według rodzaju świadczenia lub
grupy wnioskodawców.

4.

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący na wniosek pracownika Działu Spraw Bytowych
Studentów i Doktorantów.

5.

Do ważności orzekania wymagana jest co najmniej połowa danego składu Komisji w tym
przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6.
7.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego a w razie jego
nieobecności wiceprzewodniczącego.
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8.
9.
10.

Posiedzenia Komisji są protokołowane.
Do decyzji w sprawach świadczeń stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego.
Decyzje podpisuje przewodniczący Komisji lub upoważniony przez
wiceprzewodniczący.

niego

11.

Przyjmowanie wniosków od studentów i obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej oraz
Odwoławczej Komisji Stypendialnej prowadzi właściwy pracownik Działu Spraw Bytowych
Studentów i Doktorantów.

12.

Pracownik, przyjmując wniosek, obowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentów
i prawidłowości wypełnienia wniosku. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo
wypełniony lub dokumentacja jest niekompletna, pracownik wzywa studenta do dokonania
niezbędnych poprawek i uzupełnień w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania, o czym poucza się wnioskodawcę. W przypadku nie
usunięcia braków w terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

13.

Kopie dokumentów składanych przez studenta, po okazaniu oryginału, może uwierzytelnić
pracownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów.

14.

W przypadku dokumentów, których forma lub treść budzą wątpliwości, Komisja
Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ma prawo zażądać wyjaśnień, wnosić o
uzupełnienie dokumentów, może również odmówić przyznania świadczenia w razie braku
usunięcia wątpliwości.

15.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Komisja Stypendialna wydaje
rozstrzygnięcie w formie decyzji.
Student obowiązany jest odebrać decyzje na zasadach, dotyczących zasad doręczeń,
wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

16.

17.

Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję Komisji Stypendialnej lub
Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
§4

1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, w danym roku
akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr
przez okres do pięciu miesięcy.
2. Zasadą jest, że stypendia przyznaje się na rok akademicki. W przypadkach określonych w
ust.4 stypendia przyznaje się na semestr.
3. Studentom z rekrutacji październikowej, stypendia przyznaje się na rok akademicki lub na
semestr, w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.
4. Studentom z rekrutacji marcowej przyznaje się:
1) stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych:
a) na pierwszy semestr studiów – na semestr letni,
b) na drugi i trzeci semestr studiów – na rok akademicki,
2) stypendium rektora na każdy semestr odrębnie.
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§5
1.

Stypendia wypłaca się co miesiąc, z zastrzeżeniem, że stypendium za październik może być
wypłacone w listopadzie, a za marzec w kwietniu.

2.

Stypendia wypłacane są przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez studenta we
wniosku, o którym mowa w ust. 3.

3.

Student jest obowiązany do założenia rachunku osobistego w banku i pisemnego wskazania
jego numeru we wniosku o stypendium lub zapomogę.
W przypadku zmiany numeru rachunku student jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o zmianie Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów i podania nowego
numeru rachunku bankowego.

4.

§6
1.

Podstawą wszczęcia postępowania o przyznanie stypendium lub zapomogi jest złożenie przez
studenta wniosku.
2. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach
Etap I - elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia - ERWOS/USOS.
Etap II
- dostarczenie do weryfikacji podpisanych wydruków z ERWOS/USOS oraz
wymaganych
3.
4.
5.

potwierdzeń- załączników.
Terminy składania wniosków ustala w trybie określonym w § 2 rektor w porozumieniu z
samorządem studenckim.
Za skutecznie złożony uważa się wniosek który spełnia kryteria, obydwóch etapów, o których
mowa w ust.2 oraz kryterium zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 łącznie.
W sytuacji uzasadnionej przyczynami obiektywnymi tj. okolicznościami, których nie dało się
przewidzieć ani im zapobiec, na wniosek samorządu studenckiego, może zostać przywrócony
termin złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

6.

Termin składania wniosku o stypendium rektora, z uwagi na konkursowy charakter tego
stypendium nie może być przywrócony.

7.
1)

Kryteria obowiązujące przy rejestracji wniosków o stypendium:
socjalne – dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć, ustalonej w uczelni
na dany rok akademicki, maksymalnej wysokości uprawniającej do ubiegania się o
stypendium,

2)

dla osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o niepełnosprawności zarejestrowane w
Biurze Osób Niepełnosprawnych,

3)rektora – dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich: wysokie wyniki osiągnięte w ramach olimpiad, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty lub miejsce medalowe współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, dla pozostałych: wyróżniające wyniki w
nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
8.

Przed przystąpieniem do rejestracji wniosku należy zapoznać się z regulaminowymi
wymaganiami przyznawania danego stypendium. Wniosek należy wypełnić rzetelnie,
prawdziwymi informacjami.
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9.

Do weryfikacji w zakresie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób
niepełnosprawnych należy przystąpić w terminie przez siebie zarezerwowanym w systemie tuż
po rejestracji wniosku.

10. Do weryfikacji w zakresie stypendium rektora dla najlepszych studentów przystępują osoby,
których zarejestrowany wniosek został zakwalifikowany we wstępnym rankingu. Termin
dostarczenia dokumentów do weryfikacji, po ogłoszeniu rankingu wstępnego, rezerwują w
systemie tylko osoby zakwalifikowane.
11. Nieprzystąpienie do II etapu oznacza rezygnację z ubiegania się o przyznanie stypendium.
12. Komplet dokumentów do weryfikacji, dla każdego rodzaju stypendium odrębnie, stanowi:
1) wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium,
2)wydrukowane i podpisane oświadczenia.
oraz adekwatnie do rodzaju stypendium:
3) socjalne - dokumenty potwierdzające skład osobowy rodziny i dochody członków
rodziny,
4)
specjalne dla osób niepełnosprawnych - ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
5)

13.

rektora – potwierdzenie zarejestrowanych osiągnięć a także, w przypadku studentów
kończących studia pierwszego stopnia w innej uczelni niż UEK, - potwierdzenie średniej
ocen i termin ich ukończenia.
Do potwierdzenia danych należy stosować odpowiednie wzory formularzy przewidziane
w Załącznikach do Regulaminu. Potwierdzenia doręczone na formularzu innym niż
wskazany w Regulaminie będą uwzględnione tylko w przypadku zgodności co do treści.

14. Komplet dokumentów składa się do właściwego, obsługującego dany kierunek studiów,
pracownika Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów. Dokumenty można także
przesłać pocztą tradycyjną.
15. W trakcie trwania roku akademickiego rektor, na wniosek samorządu studenckiego, może
wyrazić indywidualną zgodę na przyjęcie wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla
osób niepełnosprawnych poza wyznaczonymi terminami. Stypendium może być przyznane, o
ile pozwalają na to środki przeznaczone na te stypendia, począwszy od miesiąca, w którym
wniosek został złożony.
III.

STYPENDIUM SOCJALNE
§7
Postanowienia ogólne

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie
może być:
1) mniejsza niż 1,30 kwoty, określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
2)
większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust 1. i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy
o świadczeniach
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rodzinnych.
3. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o
przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
4. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać stypendium
socjalne w przypadku, osiągania przez studenta dochodu miesięcznego w wysokości, o której
mowa w ust.4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i
rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
6. Za szczególnie uzasadniony przypadek, na potrzeby zwiększenia stypendium socjalnego, uznaje
się sytuację życiową studenta lub jego rodziny spowodowaną wyjątkowymi, dotkliwymi w
skutkach zdarzeniami okazjonalnymi, niefortunnymi zbiegami okoliczności, których nie można
było przewidzieć ani im zapobiec.
7.

Przyczyną zwiększenia stypendium socjalnego jest w szczególności:
1) osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej,
2) odmowa przyznania renty rodzinnej sierocie lub półsierocie,
8. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w
ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 88 Ustawy.

9. Skład rodziny ustala się na dzień składania wniosku a miesięczną wysokość dochodu na osobę,
na podstawie roku bazowego z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego do chwili
składania wniosku.
10. Jeżeli po złożeniu wniosku do czasu wydania decyzji w sprawie stypendium socjalnego nastąpi
zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie dochodu lub inne zmiany mające wpływ na prawo
do stypendium lub jego wysokość, student obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
o tym Komisję Stypendialną, za pośrednictwem Działu Spraw Bytowych Studentów i
Doktorantów, doręczając odpowiednie dokumenty.
§8
Podstawowe pojęcia
1. Rodzina - przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne uwzględnia się osoby oraz dochody osiągane przez:
1) studenta;
2) małżonka studenta,
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt.1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku
studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez
wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w
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ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1)
2)
3)
4)
5)

ukończył 26. życia,
pozostaje w związku małżeńskim,
ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt. 4,
osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot
określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. Za stałe źródło dochodu uważa się:
1) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę,
2) rentę po zmarłym rodzicu, rentę inwalidzką,
3) alimenty,
4) cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło,
5) działalność gospodarczą.
4. Student, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego
gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
5. Rok bazowy – oznacza rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym przyznaje
się stypendium socjalne.
6. Utrata dochodu– oznacza utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z
dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Dz.U. z 2019 r.
poz.303,
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 2019r. poz. 299 z późn. zm.), lub art. 36aa ust.1 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
300 z późn. zm.),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust. 1 i 7 Ustawy.
3. Uzyskanie dochodu – oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
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1)
2)
3)
4)

zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a
także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym
mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników lub art.36aa ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 Ustawy.
8. Dziecko niepełnosprawne – dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
9. Opiekun faktyczny dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
10. Gospodarstwo rolne – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.
11. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza dom pomocy społecznej, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatnie
pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.
§9
Ustalanie dochodu
1.

Dochód do celów stypendialnych oznacza kwotę, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych
na rzecz innych osób, sumę dochodów z trzech niżej wymienionych źródeł, gdzie dochód –
oznacza:
1)

źródło I zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - przychody podlegające
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art.30f
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne,

2)

źródło II zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - dochód z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
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3) źródło III zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - inne dochody niepodlegające
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.

Szczegółowy wykaz dochodów uwzględnianych do celów stypendialnych zawiera Załącznik nr
1 do Regulaminu.

3.

Dochód członka rodziny – oznacza przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku bazowym,
z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu w roku bazowym lub po tym roku.
Dochód rodziny – oznacza sumę dochodów członków rodziny.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta – oznacza dochód rodziny
podzielony przez liczbę członków rodziny wchodzącej w jej skład.

4.
5.
6.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku bazowym lub po tym roku,
ustalając jego dochód, nie uwzględnia się tego dochodu.

7.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku bazowym, ustalając jego
dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten
był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który, ustala się prawo do
stypendium socjalnego.
8. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku bazowym, jego dochód ustala
się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest
uzyskiwany w okresie, na który ustala się prawo do stypendium socjalnego.
9. Przepisów o utracie (ust.6) i uzyskaniu (ust.7 i 8) dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia
pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w
okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskał dochód u tego samego pracodawcy
lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność
gospodarczą.
10. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia przez
ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
11. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego
corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie art.18 ustawy o podatku rolnym.
12. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego,
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną,
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
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13.

14.

15.
16.

17.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w
dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 12, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego
pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych
gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony
czynsz z tytułu dzierżawy.
W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych,
dochody te sumuje się.
W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego
dochód stanowi podstawę przyznania stypendium socjalnego.
W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód,
którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę przyznania stypendium
socjalnego, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia
roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

18. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza
rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej
osoby.
19. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub
otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed
mediatorem, do dochodu rodziny wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.
20. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się
osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie.
§ 10
Sposób dokumentowania składu rodziny i dochodów
1.

2.

Skład swojej rodziny student - wnioskodawca oświadcza we wniosku. Danych osobowych
wnioskodawcy i jego rodziców z zastrzeżeniem pkt. 5 nie dokumentuje się. Udokumentowania
wymagają jednak informacje dotyczące:
1) małżonka studenta,
2) małoletniego rodzeństwa lub dzieci,
3) pobierania nauki przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci,
4) niepełnosprawności pełnoletniego rodzeństwa lub dzieci,
5) zgonu rodzica, małżonka,
6) rozwodu rodziców, wnioskodawcy.
.
Dochody - każdy pełnoletni członek rodziny studenta obowiązany jest udokumentować
osiąganie dochodu lub brak dochodu w roku bazowym z każdego z trzech źródeł, o których
mowa w § 9 ust.1 pkt 1-3.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Dochody z I oraz II, źródła, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu, potwierdza się
zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego.
Dochody z III źródła, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu, potwierdza się
oświadczeniem zawierającym klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia” Wzór oświadczenia, o którym mowa zawiera załącznik nr 3
do Regulaminu.
Dochody utracone dokumentuje się zaświadczeniem co do faktu utraty i wysokości
utraconego dochodu.
Dochody uzyskane w roku bazowym dokumentuje się zaświadczeniem co do faktu uzyskania i
wysokości uzyskanego dochodu.
Nie dokumentuje się dochodów uzyskanych po roku bazowym i następnie utraconych przed
złożeniem wniosku.
Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających skład i dochody rodziny studenta zawiera
załącznik nr 2 do Regulaminu.
W sytuacjach niestandardowych, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do
stypendium wymagają potwierdzenia innym, niż wskazane, dokumentem, Komisja
Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może żądać takiego dokumentu.
§ 11
Ustalanie wysokości stypendium socjalnego

1.
2.

W celu ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego tworzy się 5 grup
dochodowych.
Górne granice grupy dochodowej określa procent, ustalonej na dany rok akademicki
maksymalnej miesięcznej kwoty uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne.

Grupa dochodowa

I
II
III
IV
V

Procent maksymalnej kwoty
uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

do 20
do 35
do 50
do 65
100

3. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta przyporządkowuje się do określonej grupy
dochodowej.
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4. Wysokość stypendium dla poszczególnych grup dochodowych ustala się biorąc pod uwagę liczby
osób w poszczególnych grupach dochodowych oraz środki przeznaczone na stypendia
socjalne.

IV.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 12
1.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2.

Przed przystąpieniem do rejestracji wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy
zarejestrować w Biurze Osób Niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności jest krótszy niż okres, o
którym mowa w § 4, stypendium przyznaje się do końca ważności tego orzeczenia.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważnego i uzyskania ponownie orzeczenia stanowiącego bezpośrednią kontynuację
poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

3.
4.

V. STYPENDIUM REKTORA
§ 13
1.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o
których mowa w przepisach o systemie oświaty,
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

2.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o przyznanie stypendium
rektora jeżeli studia drugiego stopnia rozpoczął w terminie roku od ukończenia studiów
pierwszego stopnia i spełnił kryteria określone w ust.3 na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia.

3.

Student, będący w trakcie studiów, może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora jeżeli
zaliczył wszystkie przedmioty wynikające z programu roku/semestru studiów uzyskując
bezwarunkowy wpis na kolejny rok/semestr oraz:

1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce
lub
2) uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe
współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym.
4. Dla studentów z rekrutacji październikowej przyjmuje się wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe z dwóch semestrów poprzedniego roku studiów.
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5.
6.
7.

Dla studentów z rekrutacji marcowej przyjmuje się wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe z jednego poprzedniego semestru studiów.
Przez wyniki w nauce rozumie się średnią ocen liczoną zgodnie regulaminem studiów.
Za osiągnięcia naukowe uważa się recenzowane publikacje naukowe, wystąpienia na
konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach lub sesjach naukowych, udział w
projektach badawczych UEK, w tym w ramach kół naukowych, lub innych ośrodków
akademickich lub naukowych lub zajecie znaczącego miejsca w konkursie o charakterze
naukowym.

Za osiągnięcia artystyczne uważa się nagrody lub zajęcie znaczącego miejsca w konkursach,
festiwalach, koncertach, przeglądach, wystawach.
9. W zakresie osiągnięć sportowych punkty przyznaje się laureatom, zdobywcom miejsc
medalowych, zawodów sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
10. Szczegółowy wykaz osiągnięć i sposób ich potwierdzania zawiera załącznik nr 4 do
Regulaminu.
8.

11. Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów.
12. Rektor w porozumieniu z samorządem studentów, z zachowaniem zasad, wynikających z ust.

11, ustala maksymalne liczby stypendystów. Podstawą ustaleń jest liczba studentów na dzień
30 października dla rekrutacji październikowej i 15 marca dla rekrutacji marcowej oraz środki
finansowe przeznaczone na stypendia rektora.
13. W przypadku gdy nabór na dany kierunku studiów odbywa się w trybie rekrutacji

październikowej oraz rekrutacji marcowej, stypendium rektora dla najlepszych studentów,
przyznaje się odrębnie dla studentów z każdej rekrutacji.
14. Wyłanianie grupy najlepszych studentów – stypendystów odbywa się w dwóch etapach:

1) Ranking Wstępny,
2) Ranking Ostateczny.
15. Do oceny wniosków stosuje się metodę punktową. Średniej ocen oraz pozostałym
osiągnięciom przypisuje się określoną liczbę punktów według załącznika nr 4 do Regulaminu.
Suma punktów uzyskana przez wnioskodawcę decyduje o pozycji w rankingu wniosków.
16. Ranking wniosków uszeregowany według liczby punktów tworzy się na danym kierunku

studiów, odrębnie dla każdego roku i stopnia studiów.
17. Podstawą Rankingu Wstępnego wniosków są dane zarejestrowane elektronicznie przez

studenta w ERWOS/USOS. Wyniki ogłaszane są w formie komunikatu o minimalnej liczbie
punktów kwalifikującej wnioski do Etapu II - weryfikacji. Komunikat ogłasza się na stronie
internetowej UEK a informacje o ogłoszeniu na Wirtualnym Dziekanacie(ERWOS) / Aktualności
(USOS).
18. Podczas rejestracji wniosku średnią ocen student pobiera elektronicznie, po wcześniejszym

zaliczeniu semestru. Inne osiągnięcia (olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe)
student rejestruje indywidualnie wraz z punktami za nie przewidzianymi.
19. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego

stopnia w innej uczelni, średnią ocen oraz termin ich ukończenia rejestrują indywidualnie.
Informacje te należy potwierdzić zaświadczeniem z ukończonej uczelni.
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20. Student, którego wniosek zakwalifikował się do Etapu II, bezzwłocznie rezerwuje w systemie

termin, w którym przystępuje do Etapu II - dostarcza do weryfikacji wniosek i potwierdzenia
zarejestrowanych osiągnięć.
21. Zweryfikowane wnioski są podstawą Ostatecznego Rankingu wniosków. Minimalną graniczną

liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora ustala Komisja Stypendialna z
zachowaniem maksymalnej liczby stypendystów, o której mowa w ust. 12. Wyniki ogłaszane
są w formie komunikatu jak dla rankingu wstępnego.
22. W związku z konkursowym charakterem przyznawania stypendium rektora nie jest możliwe

przywrócenie terminu do złożenia wniosku oraz uwzględnienie osiągnięć niezarejestrowanych
- niezgłoszonych do konkursu w Etapie I.
23. Miesięczną wysokość stypendium rektora ustala się w jednej kwocie.
24. Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać osiągnięcie naukowe,
artystyczne lub sportowe nieujęte w załączniku nr 4 do Regulaminu i przyznać punkty. Komisja
może zasięgnąć opinii właściwych osób, organizacji lub organów w sprawie rangi lub zasięgu
przedstawionego przez studenta osiągnięcia lub wyniku. Nie uznaje się osiągnięć polegających
na:
1) udziale w warsztatach, wolontariatach i szkoleniach,
2) uzyskaniu tytułu zawodowego, certyfikatu,
3) udziale w debacie oksfordzkiej w roli innej niż mówca,
4) osiągnięć sportowych na poziomie niższym niż krajowy, zgodnie z art.91 ust. 1 Ustawy,
5) osiągnięć o charakterze organizacyjnym, w szczególności bycie członkiem koła naukowego,
organizacji studenckiej, uczestnikiem programu ambasadorskiego czy organizatorem
konferencji naukowej.

VI. ZAPOMOGA
§ 14
1.
2.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Zapomoga przyznawana jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty
potwierdzające fakty, zdarzenia będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
3. Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej.
4. O wysokości zapomogi decyduje odpowiednio Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja
Stypendialna jednak nie może być wyższa niż maksymalna ustalona w UEK.
5. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

§ 15
O przyznanie zapomogi może ubiegać się student z powodu:
1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny,
2) choroby studenta lub członka rodziny,
3) urodzenia dziecka,
4) śmierci członka rodziny,
5) innych ważnych okoliczności.
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VII. DOMY I STOŁÓWKA STUDENCKA
§ 16
1.

Przydział miejsca w domu studenckim odbywa się, co do zasady, na wniosek wygenerowany w
systemie elektronicznym.

2.
3.
4.

Przy rejestrowaniu wniosku nie bada się sytuacji materialnej.
O przydziale miejsca decyduje kolejność aplikowania.
Szczegółowe zasady rozdziału miejsc w domach studenckich zawiera załącznik nr 6 do
Regulaminu.

5.

Prawo do korzystania z posiłków w stołówce studenckiej przysługuje wszystkim studentom
bez konieczności składania wniosków.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17

1. Studentom będącym:
1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub
zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie,
nie przysługują świadczenia, o których mowa w §1 ust 4, zakwaterowanie, wyżywienie oraz
stypendium
ministra.
2. Do dnia 31 grudnia 2023 niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy
podjęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z uwzględnieniem ust. 3.
3. Kryteria i zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów zawiera załącznik nr 5 do
Regulaminu.
§ 18

Sytuacje nieprzewidziane Regulaminem będą rozpatrywane w trybie indywidualnym odpowiednio
przez Komisję Stypendialną lub Odwoławczą Komisję Stypendialną.
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REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

§1

1. Miejsce w Domu Studenckim (DS) przyznaje się na podstawie wniosku wygenerowanego przez
2.

3.

studenta w systemie USOS.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) nie gwarantuje wszystkim zainteresowanym
studentom miejsca w domu studenckim.
Miejsca w DS są przyznawane w kolejności zarejestrowania kompletnego/prawidłowego
wniosku w systemie USOS.

§2
Pozytywna decyzja o przyznaniu miejsca w DS jest podstawą do zakwaterowania, którego dokonuje
administracja DS na podstawie projektu rezerwacji opracowanego przez kierownika DS i
Samorządową Radę Mieszkańców (SRM).
§3
Szczegółowe zasady kwaterowania określa Rektor.

1.

2.

3.
4.
5.

§4
W przypadku rezygnacji z przyznanego w DS miejsca, student ma obowiązek zgłosić ten fakt w
administracji Domu Studenckiego w terminie określonym w „Zasadach Kwaterowania”, a w
przypadku studenta już zakwaterowanego, najpóźniej siedem dni przed planowanym terminem
wykwaterowania.
Potwierdzeniem woli skorzystania z przyznanego miejsca w DS jest wpłacenie do dnia
wskazanego w „Zasadach kwaterowania” kaucji na pokrycie ewentualnych szkód i zadłużeń. W
przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu miejsca w DS w trakcie roku akademickiego,
kaucję należy wpłacić w ciągu trzech dni od otrzymania decyzji.
W przypadku, gdy student pomimo wpłaty kaucji, zrezygnuje z miejsca, zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem akcji kwaterowania.
Brak zgłoszenia, o którym mowa w ust.3, skutkuje zaliczeniem kaucji w poczet czynszu za
zablokowanie miejsce.
Kaucja zwracana będzie studentowi po wykwaterowaniu w przypadku, gdy nie zaistnieją
okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4.

§5
Student może zwrócić się do kierownika DS z pisemną prośbą o przedłużenie terminu
zakwaterowania. W takim przypadku zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za oczekujące
na niego miejsce za okres przedłużenia.
§6
W miesiącach wakacyjnych kwaterowanie w Domach Studenckich odbywa się wyłącznie na
podstawie decyzji kierownika DS.
§7
1. Student mieszka w pokoju, w którym został zakwaterowany. Zmiana pokoju jest możliwa po
uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem DS. Student może być przekwaterowany do innego
pokoju przez kierownika DS, w szczególności w sytuacjach związanych z koniecznością
efektywnego wykorzystania miejsc, przygotowaniem pokoi dla grup lub remontem.
2. W przypadku osób mieszkających pojedynczo w pokojach wieloosobowych, brak wyrażenia
zgody na przekwaterowanie, spowoduje obciążenie tej osoby za wolne miejsca w zajmowanym
pokoju.
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1.
2.

§8
Każdy mieszkaniec Domu Studenckiego ma obowiązek zameldować się w nim na pobyt
czasowy w Urzędzie Miasta Krakowa najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia
przybycia.
W przypadku, gdy student zrezygnuje z miejsca przed wygaśnięciem ważności meldunku, ma
obowiązek dokonać formalności wymeldowania w Urzędzie Miasta Krakowa i przedłożyć
potwierdzenie wymeldowania kierownikowi DS.

§9
Mieszkaniec zobowiązany jest uiścić bez wezwania opłatę z tytułu zamieszkania z góry za dany
miesiąc – do dnia piętnastego każdego miesiąca, po tym terminie naliczane będą odsetki za
opóźnienie.
§10
Mieszkaniec zostaje zwolniony z opłaty za mieszkanie w DS dopiero po dokonaniu formalności
wykwaterowania i opuszczeniu dotychczas zajmowanego miejsca.

§11
W przypadkach uzasadnionych (w szczególności zagrożenie pożarowe, zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych mieszkańców itp.), podczas nieobecności mieszkańców, prawo wejścia do
pokoju ma pracownik administracji DS z komisją złożoną z dwóch członków. Po zakończeniu
działań, które wymagały wejścia do pokoju, komisja sporządza protokół.
§12
Wizyty w pokojach mieszkalnych DS mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców codziennie w
godz. od 9.00 do 23.00. Ograniczenie to nie dotyczy najbliższej rodziny studenta oraz osób
przebywających w DS służbowo.
§13
W przypadkach losowych kierownik DS lub przewodniczący SRM mogą udzielać zezwoleń na dwa
w miesiącu nieodpłatne noclegi członkowi najbliższej rodziny mieszkańca DS pod warunkiem
pisemnej zgody współmieszkańców pokoju.

1.

2.

§14
Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania portierowi DS dokumentu tożsamości ze
zdjęciem – w celu identyfikacji. Portier DS jest uprawniony do wpisania do prowadzonej w DS
ewidencji – tzw. książki gości, odpowiednich danych osoby odwiedzającej (tj. imienia i nazwiska
oraz serii i numeru dokumentu). Osoba odwiedzająca otrzymuje informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej
załącznik do niniejszego Regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie domu studenckiego zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wstępu do DS.
Kierownik DS ma prawo zakazu wstępu na teren DS osobom, które dopuściły się naruszenia
regulaminu.

§15
Na terenie domu studenckiego obowiązuje cisza nocna od godz. 23.00 do 6.00.
§16
Drzwi wejściowe do DS są zamykane o godz. 23.00, otwierane o godz. 6.00. W godzinach
zamknięcia DS wejście do budynku oraz wyjście z budynku możliwe jest po przywołaniu portiera. W
okresie ferii świątecznych kierownik DS jest uprawniony do wydania polecenia o wcześniejszym
zamykaniu drzwi wejściowych.
§17
Mieszkaniec opuszczając budynek ma obowiązek każdorazowo pozostawić klucz od pokoju w
portierni.
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§18
Przyjęcia towarzyskie mogą odbywać się wyłącznie w sali do tego przeznaczonej po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody kierownika DS i SRM.
§19
Mieszkaniec przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność za ich pobyt na terenie DS i ponosi
konsekwencje za ich niewłaściwe zachowanie.
§20
Mieszkaniec Domu Studenckiego bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu wyposażenie,
zobowiązany jest do utrzymania pokoju w czystości i porządku oraz do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych., bhp oraz wszystkich aktów prawa ogólnego, jak i wewnętrznych aktów
prawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
§ 21
Na terenie DS obowiązują przepisy w szczególności „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi” z dnia 26.10.1982 r. zakazującej spożywania alkoholu na terenie
domów studenckich oraz „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” z dnia 29.07.2005 r.

1.

2.

§22
Student traci prawo do zamieszkania w DS w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy studentów,
2) nie skorzystania z przyznanego miejsca w DS przez okres dłuższy niż 5 dni, od dnia
rozpoczęcia kwaterowania, a w trakcie roku akademickiego 2 dni od daty otrzymania
skierowania,
3) odstąpienia przyznanego mu miejsca w DS innej osobie,
4) zalegania przez okres dwóch miesięcy (zgodnie z terminem wymagalności) z opłatą za
miejsce w DS,
5) rażącego naruszenia Regulaminu Domu Studenckiego, a w szczególności:
- niszczenia mienia społecznego,
- nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, (np. nieprzestrzegania ciszy nocnej),
- nieprzestrzegania porządku i czystości w zajmowanym pokoju oraz częściach wspólnych.
Utrata prawa do zamieszkania w DS nakłada na mieszkańca obowiązek wyprowadzenia się w
ciągu siedmiu dni od daty pisemnego powiadomienia. Po upływie tego terminu student zostanie
wykwaterowany w trybie administracyjnym.

§23
Na terenie DS zabrania się:
1) przenoszenia sprzętu stanowiącego wyposażenie pokoju oraz innych pomieszczeń,
2) samowolnego zakładania, przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej, gazowej,
radiofonicznej i telefonicznej,
3) samowolnego wymieniania zamków drzwiowych, tapetowania i malowania pomieszczeń bez
zgody Kierownika DS,
4) używania w pokojach mieszkalnych urządzeń o dużym poborze energii elektrycznej oraz
sprzętu radiofonicznego wysokiej mocy akustycznej (kolumny),
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania oraz posiadania środków odurzających,
6) posiadania i przetrzymywania zwierząt w pokojach mieszkalnych,
7) zakładania działalności gospodarczej z siedzibą firmy będącej adresem domu studenckiego,
8) prowadzenia działalności handlowej na terenie DS,
9) wnoszenia, posiadania lub przechowywania broni,
10) składania lub pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w ciągach komunikacyjnych,
11) pozostawiania w pomieszczeniach wspólnych prywatnych rzeczy (rzeczy pozostawione – w
szczególności naczynia pozostawione w kuchni - będą wyrzucane).
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§24
Przewodniczący SRM (a w razie jego nieobecności, osoba wyznaczona przez kierownika DS) jest
zobowiązany do zorganizowania wyborów do Samorządowej Rady Mieszkańców. Wybory powinny
odbyć się w ciągu 30 dni od pierwszego dnia kwaterowania.

§25
Do obowiązków SRM należy reprezentowanie mieszkańców DS oraz współpraca z władzami UEK i
kierownikiem DS. SRM zobowiązana jest także do ścisłej współpracy z pracownikami DS w celu
zachowania w budynku porządku i ciszy nocnej.
§26
W sprawach o naruszenie niniejszego regulaminu orzeka Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK
na wniosek kierownika DS lub SRM.
§27
Każdorazowy wniosek kierownika DS w sprawie o naruszenie Regulaminu Domu Studenckiego
przez studenta (mieszkańca akademika) wymaga wcześniejszego powiadomienia i wyrażenia
pisemnej opinii przez SRM.
§28
W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zapisów niniejszego Regulaminu rozstrzyga
Rektor UEK.
§29
Jeśli którykolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami, regulacjami wewnątrzuczelnianymi, wytycznymi lub komunikatami związanymi z
funkcjonowaniem domów studenckich, a obowiązującymi w związku z zaistniałą sytuacją
epidemiczną, w szczególności określonymi w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie nr R-201-53/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia dla studentów
UEK szczególnych zasad związanych z funkcjonowaniem domów studenckich UEK, w miejsce tego
przepisu Regulaminu stosuje się odnośną regulację.
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KONTAKT ws. PRZEWODNIKA

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, pomoże nam uczynić projekt
doskonalszym.
Dlatego został stworzony specjalny formularz, który ma na celu przyjęcie
błędów lub uwag zgłoszonych przez Ciebie odnośnie przewodnika "Idealny
Starosta UEK 2020/2021".
Jest również miejsce na wyrażenie swojej opinii i sugerowania zmian oraz
sygnalizowania potrzeb.

➢ Formatka jest anonimowa.
➢ Można wypełniać ją wielokrotnie.

Ze studenckimi pozdrowieniami,
Ewelina Ząbkowska,
koordynator projektu:
Idealny Starosta UEK 2020/2021
ewelina.zabkowska@psuek.pl
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